
Dapper was netnou nog reg, maar 
skielik kan hy nie ophou spoeg nie en 
sy hele lyf bewe rukkerig. Terwyl jy 
nog wonder wat gaan aan, gaan dit oor 
in ‘n aaklige stuiptrekking. Jy besef 
daar is groot moeilikheid. Jou hondjie 
is heel moontlik vergiftig.  
Jy het gehoor dat simptome altyd baie 
vinnig begin na die gif ingeneem is: 

* Spier sametrekkings  en oormaat 
spoeg. 

* Bloederige braaksel of stoelgang 
* Sukkelende asemhaling 
* Oogpupille wat klein bly selfs as 

daar min lig in die dier se oë 
skyn. 

* Stadige hartklop (* sien naskrif) 
* Stuiptrekkings. 
* Oormatige urinering,  
* Verswakte spier funksie of 

verlamming. 
 
Dit waarvoor jy al lankal vrees, het 
nou gebeur. Wat moet jy doen? 

Stap 1: As hy nie reeds gebraak het 
nie, en nie sukkel om asem te haal of 
besig is met ‘n stuiptrekking nie, kan 
jy braking induseer deur vir hom een 
van die volgende te gee : Ipecacuanha 

(dr Lennon se medisyne) (net 1x, 
moenie herhaal nie).  Andersins 
Waterstof Peroksied 3% (1,5ml per kg 
liggaamsgewig ). 
As jy bg. nie in die huis het nie, gee vir 
hom seepwater : 
 
1 t seeppoeier op ‘n koppie lou water. 
 
Let wel: Soutwater kan ook braking 
induseer, maar veroorsaak toksikose 
by sommige troeteldiere.  
 
Stap 2: Gee hom, om die gif te 
neutraliseer, ten minste 1,5g per kg 
liggaamsgewig fyn poeier  
Geaktiveerde Steenkool (of 4 tablette). 
As hy dit dadelik uitbraak, gee weer. 
 

 

Liewe Brandwagte, 
 

Oupa van Donder sê: 

Liewe kindertjies, 

Julle oupa sien, alles 

wat ek wou sê is klaar 

gesê in die artikel oor dr. 

Verwoerd. Volgende keer 

gesels ons verder. 

Oupa van Donder 
 

Dit is vanjaar presies 50 jaar nadat Dr Verwoerd vermoor is. Dog 

steeds word leuens oor hom en oor Apartheid versprei. Waarom tog? 

In Wees Paraat (bl. 7) word die ware motief aangeraak.  

Lees in die artikel op bladsy 3 hoe geliefd Dr Verwoerd in werklikheid 

was, onder wit, gekleurd EN swart. Hulle het hom Rapula genoem — 

“die bringer van mooi dinge”.  

Julle moet lekker lees! 

 

Red. 

Oktober 2016 

 

Lees binne: 

 

 Veldkuns: Drolpeer -bls 2 

 Dr Verwoerd: Monster of 

Mens-bls 3 

 Vlug na Vryheid - bls 4 

 Staatmaker Onkruid - bls 

5 

 Die Groot Gesprek- bls 6 

 Wees Paraat - bls 7 

 Laat ons Onthou - bls 10 

 Raaisels—bls 10 

Stap 3: Kry hom so gou moontlik 
by die veearts. 
 
Stap 4: Die veearts moet weet 
waarmee hy vergiftig is. Kyk na die 
braaksel of soek na oorblyfsels van  

* Rotgif (blou of pienk 
gekleurde pille)  

* TwoStep (Aldicarb van 
Bayer of Temik, ‘n 
kunsmis). Klein swart 
korreltjies wat lyk soos 
buskruit.  

 
Hy sal in geval van rotgif, vit K 
(binne-aars) toedien, en in geval 
van Twostep, Atropiene, en in 
beide gevalle ook Kortisoon en 
Antihistamien.  

Stap 5: Jou hondjie gaan tydens 
braking vinnig ontwater. Die 
veearts sal hom op ‘n drup sit, wat 
sy kans op herstel heelwat sal 
verbeter, maar indien jy hom nie 
dadelik by ‘n veearts kan kry nie, 
sorg dat hy elke 10 minute Hydrol 
of die volgende mengsel inkry: 

1 l gekookte, afgekoelde water, 2 t 
tafelsout en 4 t suiker.  

As jy daarna steeds nie by ‘n 
veearts kan kom nie, moet jy jou 



 

 

 

glad tot onreëlmatig getand 

wees. Die blomme, wat voor die 

blare verskyn, se kroonblare is 

wit tot ligrooi en word bruin soos 

die ouderdom kom (seker as 

gevolg van te veel sonlig :-)). Die 

pragtige blommetjies is op die 

punte van die takke 

saamgedronge in digte trosse. 

Die ronde vruggies is harig, tot 6 

mm in deursnee en omring deur 

droë kroonblare. En die hout is 

blougrys tot bruin en swaar. 
 

Blomtyd: 
Van Julie tot September. 
 

Vrugtevorming: 
Van Oktober tot Desember. 
 

Verspreiding: 
Van Ethiopië in 

die noorde tot 

KwaZulu Natal in 

die suide. 
 

Gebruike:  
Lyk my hierdie 

boom se groot 

deug is sy bas.  

As jy in die veld 

beland sonder ŉ 

tou, kan jy van die 

Drolpeer se bas ŉ 

baie sterk tou 

maak. ŉ Tee wat 
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hondjie baie mooi dophou. Gee hom 
SLEGS  proteiene (verkieslik gemaalde 
lewer) — aanvanklk net ‘n eetlepel op 
n slag — en gekookte, afgekoelde 
water (baie daarvan). 

Baie belangrik: Maak seker dat jy al 
die nodige goed om jou hond se lewe te 
red in jou Noodhulptassie het: Ipecac, 
Geaktiveerde koolstof, Waterstof 
Peroksied en Hydrol.  

 
(* Normale hartklop vir klein 
hondjies: +/- 160 per minuut, groot 
honde: +/- 70 per minuut)   

                                                       
Weense worsies gestop met Twostep 
(Temik). 

Die Volksbrandwag 

van die bas gemaak word help 

vir naarheid en hartkloppings, 

en ŉ aftreksel van die bas kan 

mondeliks ingeneem word vir 

ingewandsere. Verder word ‘n 

sterk afkooksel van die bas 

gebruik om aambeie, diarree 

en steurings van die 

ingewande te verlig. Ook word 

die bas as ŉ middel teen 

koliek gebruik. 
 

Kweking: 
Die Drolpeer word maklik van 

saad en steggies gekweek. 

Saai vars saad in September 

in ŉ saailingmengsel, 

verkrygbaar by die plaaslike 

kwekery, of in ‘n mengsel van 

riviersand en kompos (1:1). 

Bedek die saad nou met ‘n dun 

lagie sand en hou dit vogtig. 

Plant die saailinge oor in 

kwekery-sakke gevul met ŉ 

mengsel van reviersand en 

kompos (3:1) wanneer hulle 

twee blare het. Saailinge en 

jong plante kan maklik 

oorgeplant word. Die 

groeitempo is baie vinnig, 1-

1,5 m per jaar. Die Drolpeer 

kan lang droogtetye en ryp 

weerstaan (Jippie!!!).  
 

Ek persoonlik dink die 

Drolpeer is ŉ moet vir enige 

tuin. Dit het nie ‘n 

aggressiewe wortelstelsel nie, 

en kan langs plaveisel, soos 

byvoorbeeld ‘n oprit, geplant 

word. Die boom is ook baie 

mooi as dit in ŉ laning geplant 

word. 
 

Die Drolpeer   
(Dombeya rotundifolia)  
 

Herkoms van die naam: 

Dombeya = vernoem na J. 

Dombey, en rotundifolia = 

ronde blare. 
 

Beskrywing: Die Drolpeer (wat 

ek nog al die jare as ŉ Bruidjie-

van-die-Bosveld ken) is ŉ 

bladwisselende boom, tot 10 m 

hoog, met meestal ŉ vormlose 

top. Die bas van jong takke is 

glad en grys met opvallende 

kurkagtige spikkels (lentiselle). 

Terwyl die ouer takke weer ŉ 

dik, kurkagtige, donkerbruin tot 

swart en baie growwe bas het.  

Die byna 

ronde blare is 

afwisselend, 

enkelvoudig 

en tot 150 cm 

in deursnee. 

Die are op die 

blaarbasis –

wat styf en 

leeragtig en 

met hare 

bedek is, is 

verhewe. 

Verder kan 

die blaar 

rand mooi 



Vir elke Afrikaner is dit pynlik 
om vanjaar weer te gedenk hoe 
ons geliefde dr Hendrik Verwoerd 
ons 50 jaar gelede ontval het. En 
steeds, na vyftig jaar, word die 
grootste leuens oor hom 
verkondig. 
 

Fred Barnard, privaatsekretaris 
vir Dr Verwoerd, skryf: 
“Terwyl ons gewag het dat die 
doeaneformaliteite afgehandel 
word, is dr Verwoerd na ‘n 
perskonferensie... (die) spontane 
vriendelike houding van dié 
‘monster’ het die klomp 
nuusmanne ongetwyfeld totaal 
op die verkeerde voet betrap... 
Wat hulle voor hulle gesien het, 
het nie mooi ingepas by die 
stories wat hulle van plan was 
om te skryf nie. Hierdie 
Verwoerd is nie daardie 
Verwoerd wat hulle “geken” het 
nie! Hy kon dan lag!”  
 

Was hy monster en 
moordenaar? ...of diepsinnige, 
goedhartige, talentvolle mens?   
 

Op universiteit leer Anna 
Neethling-Pohl hom ken as 
briljante student in Sielkunde en 
vriend van Betsie Schoombie: 
“Dit was heerlik om haar 
romanse met die uitgelese 
Hendrik Verwoerd te volg: hy 
lank, skraal en super; en sy 
sprankelend fyn en klein...” 
 

Omdat hy sy studies tydelik in 
Duitsland moes voortsit, volg tant 
Betsie hom in 1918 na Europa 
waar hulle in die huwelik tree. ‘n 
Baie besige jaar volg, waarin 
hulle uiteindelik ‘n wye draai gooi 
deur Europa, Engeland en 
Amerika, voor dr Verwoerd as 
doktor na Suid-Afrika terugkeer. 
‘n Wrede terugslag: hul eerste 
kindjie, leef net vier daggies. 
Moed en geloof dra hul daardeur 
en ‘n jaar later skenk die Here 
weer ‘n seuntjie – sterk en 

moet hy rondry om steun te werf vir 
die saak en word hy dikwels in die 
middel van die nag van een huis na ‘n 
volgende ‘gesmokkel’ om vyandiges 
te ontwyk. Daagliks fynkam hy elke 
koerant in die Unie sodat hy snags die 
hoofartikels kan skryf. Soms gaan dae 
om sonder dat hy sy kinders te siene 
kry.  
 

Die herdenking van die Groot Trek in 
1938 breek aan en die Verwoerds 
gaan saam feesvier by die 
Voortrekker Monument. Sy dogter 
Anna steek sy skeermes weg, en dis 
nie lank nie of dr Verwoerd loop ook 
met ‘n spoggerige Paul Kruger 
ringbaard! Een keer tydens die wilde 
jare van die Tweede Rebellie, terwyl 
verwarring heers binne 
Afrikanerkringe, moes hy vinnig en 
rats optree om te keer dat hy deur 
lede van die Stormjaers ontvoer word. 
Verskeie Nasionale Party LV’s kry 
pakslae. Maar die Afrikaners vind 
mekaar weer. 
 

In hierdie tyd leen hy geld by sy 
skoonpa, en bring ‘n klein melkerytjie 
tot stand op Wonderfontein, net buite 
Devon. Daar leer die kinders melk, 
word saam met sy vrou myle afgestap 
deur die mielielande en geleerde 
gesprekke met sy sewe kinders 
gevoer oor die melkery-vooruitsigte. 
Jare later, in 1964, verkoop hy 
Wonderfontein en boer voort op 
Stokkiesdraai.  
 

Boerdery bly sy groot liefde. Hy 
beplan om slegs aan te hou met sy 
politieke loopbaan totdat die take 
wat die volk en wat hy homself 
opgelê het, afgehandel is. “Dan 
gaan ons boer,” is sy geesdriftige 
woorde, aan Fred Barnard. 
 

Met sy verkiesing tot die Senaat moet 
dr Verwoerd egter sy gesin en 
persoonlke belange vir weke agterlaat 
in Johannesburg, terwyl hy in 
Kaapstad Parlementsittings bywoon. 
As senator verdien hy boonop 

gesond. 
Dr Verwoerd geniet sy werk as 
lektor aan die Universiteit van 
Stellenbosch baie -- sy studente 
ook, met net een algemene klagte: 
hy praat so onmenslik vinnig! En 
sy geheue is verstommend. Met 
elke lesing begin hy, met die 
intrap, waar hy die vorige keer 
opgehou het, sonder enige 
aantekeninge.  

 

Altyd het hy empatie met ‘n 
eenvoudige in nood. As hy 
tuiskom na ‘n harde dag en sy 
vrou spook nog met die baba en 
siek suster wat sy verpleeg, neem 
hy die werk uit haar hande en 
kook selfs ‘n lekker aandete. 
Saam met MER doen hy 
wonderlike werk in die 
opheffing van die armblanke en 
spandeer selfs ure om die 
tuinjong wat wil gif drink, 
daaruit te praat. 
 

Groter werk wag op hom.  Die 
keuse van redakteur vir die nuwe 
koerant, Die Transvaler val in 
1936 op dr Verwoerd en ‘n 
moeilike tyd breek aan. Sy werk in 
Stellenbosch word opgesê, en daar 
moet na Johannesburg verhuis 
word. In Transvaal aangekom, 
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koppe laat dink, en ek het dan 

vinnig deurgehardloop na 

moeder in die agterkamer.  

Op koue dae het ons altyd ’n 

heerlike vuur daar gehad. 

Nadat vader met die wingerd-

snoei langs die rivier gehelp 

het (hy het alles van wingerde 

geweet, want moeder het ’n 

wingerd in die Essomes-vallei 

besit) het hy gewoonlik met ’n 

groot drag wingerd stokke om 

mee vuur te maak, huis toe 

gekom. 

Dis nog ’n prentjie wat 

sommer so ongevraag voor my 

verskyn: ons gelukkige aande 

tuis by die vuurlig, as die 

vlamme snaakse skaduwees 

op die muur gooi... Elizabeth 

Vlug na 
Vryheid  

deur  

H.J.Millar 
 

~die verhaal van ‘n Hugenote-
gesin se vlug na die Kaap 

om ‘n nuwe lewe te begin~~ 

besig om jakkals-koppe met 

haar twee hande te vorm... 

my twee broertjies wat gil 

van pret en om en om voor 

die vuurherd rol soos klein 

hondjies... moeder besig om 

die sop te roer in ŉ groot 

swart pot wat oor die vuur 

hang... die heerlike geur van 

sop wat meng met die 

wingerdstokke op die vuur, 

en vader wat vir ons uit die 

Bybel lees met sy helder 

vriendelike stem. 

Na die aandete moes ons bed 

toe gaan, en voordat moeder 

ons lekker warm kom 

toemaak het, het ons ons 

gebedjies opgesê, twee van 

ons aan elke kant van die 

bed. Die slaapplek was maar 

knap, maar lekker warm in 

die winter, en moeder het 

beloof dat ek en Elizabeth 

volgende jaar ons eie 

beddens kon kry... maar die 

volgende jaar was ons nie 

meer daar nie! 

Ek kan baie goed onthou hoe 

die tyding gekom het. Ek het 

’n nuwe baba-sussie 

Suzanne gehad wat presies 

nege maande oud was. Ek 

was saam met vader langs 

die rivier by Essomes besig 

om ons wingerd te skoffel. 

Dit was ’n pragtige dag in 

die vroeg herfs, die 

wingerdblare het al begin 

verkleur, en in die vallei het 

die rivier in die son geblink. 

Terwyl ons terugstap na die 

dorp het ons ’n stofwolk 

onder in die pad opgemerk. 

Die son was aan die 

ondergaan, en vader het sy 

hand voor sy oë gehou om 

beter te kan sien. Hy het 

baie bedruk gelyk. ,,’n Man 

te perd!” het hy uitgeroep. 

,,Hy ry soos die duiwel.” Ons 

het ons gereedskap neergesit 

en gewag onderwyl die 

geluid van 

In die begin wou ek nie om my 

geloof ly nie.... ek was toe nog 

baie klein.... maar nadat vader 

vir my baie stories uit die Bybel 

gelees het, het ek dapperder 

gevoel. Dit het gelyk of my 

suster, Elizabeth daarvan hou 

om dapper te wees. Sy het vir 

my gesê dat sy selfs vir Koning 

Lodewyk haar tong sou 

uitsteek, en ek het haar geglo. 

Dan het sy my stories vertel 

van avonture, van wegloop van 

die huis af; van ontvlugting, 

van matroos word op ŉ skip. Ek 

het baie van die stories gehou, 

maar hulle nie geglo nie en tog, 

dit het alles waar geword, soos 

ek sal vertel! 

Net oorkant ons huis was daar 

honderd-en-twee kliptrappe 

wat na die ou bouvallige 

kasteel Thierry gelei het. Dit 

was ’n heerlike speelplek. As 

die son daarop geskyn het, was 

dit heerlik warm om op te sit, 

en as Elizabeth en ek klippie 

gespeel het en die hele trap 

eenbeentjie op gespring het, 

het ons altyd so lekker 

uitasem op die heel boonste 

trappie gaan neerval en vir 

ons verbeel ons is Koning en 

Koningin met die hele dorp 

onder ons, die brug oor die 

rivier; die rivier self, die 

Marne, wat soos n silwer slang 

deur die lande en wingerde 

gekronkel het. Reg onder ons 

was vader se winkel venster 

waarin die toring van die 

kasteel, die trap en selfs ons 

twee, net soos twee miertjies, 

weerkaats was. 

In daardie kamer kon ons die 

lang slanke gestalte van vader 

sien soos hy oor die houtvorms 

gebuig het waarop hy die 

breërandhoede gemaak of die 

vilt reggestryk het. Toe ek klein 

was, was ek altyd teen skemer 

baie bang vir daardie kamer. Al 

die hoede op die houtstaanders 

het my aan ’n klomp afgekapte 
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“graankosse”. Die klein saadjies 

in die stywe bossies blomkelke en 

selfs ook die groen saad van 

hierdie onkruid, wat tot 1,5 meter 

hoog word, is heerlik in 

roerbraaigeregte, en die blare 

maak die lekkerste spinasie 

denkbaar. Kook letterlik vir een 

minuut, gooi die water af en 

bedien met sout, botter en 

suurlemoensap, of meng dit saam 

met kapokaartappels of eiervrug 

en tamaties. 
 

Die blare lyk soos ‘n gans se pote, 

en eende, ganse en hoenders is 

lief vir dié plant. Dit was 

inderdaad deur die eeue heen in 

Bladsy 5 

Europa en die Mediterreense gebied 

‘n waardevolle voedingsgewas vir 

varke en pluimvee, en ook vir 

mense. As medisyne is dit gebruik 

vir velprobleme soos ekseem, 

sirkulasie- en bloedprobleme, om 

energie en krag te gee en om 

uitputting, depressie en angs te 

verlig.  
 

Spit gansvoet in die komposhoop in 

om yster aan die grond te gee. 
 

Bl. 118, Plantmaats, 2007, 

Margaret Robberts 

Sowaar! Daar is goeie 

onkruid ook!  
 

Gansvoet 
(Chenopodium album)  
 

Gansvoet is ook ‘n kosmopolitiese 

onkruid en so mineraalryk dat dit 

as ‘n waardevolle spinasie-agtige 

groente gekook word. Dit behoort 

aan die Chenopodiaceae familie, 

wat sowat 150 spesies bevat!  

 

Die blare is ryk aan yster, 

kalsium, fosfor en vitamiene B1 

en C, en sowel die blare as die 

sade bevat proteïen. Dit was een 

van die Asteke se geliefkoosde 

Louw meer en meer krag, moed 
en geduld en wysheid gee om 
aan die buitewêreld en die VVO 
te wys dat dit goed gaan met ons 
en dat hulle nie in ons huis moet 
inmeng nie.” 
 

Algaande implimenteer Dr 
Verwoerd sy beleid van 
afsonderlike ontwikkeling, al 
word hy deur die wêreld belaster 
en beledig. “...man van graniet, 
onbuigsame tiran, vuurvreter...” is 
van die minder lasterlike name 
hom toegevoeg.  
 

Landsbeleid word gedurig aan 
persoon gekoppel: iets wat Dr 
Verwoerd herken en laak. Daarom 
dink hy reeds in 1957 sterk 
daaraan om uit te tree. Tog word 
die beslissing uit sy hande 
geneem. ‘n Liefling van die volk, 
Adv Hans Strijdom, kom te 
sterwe. En wie is beter om by hom 
oor te vat as dr Verwoerd? So vind 
hy hom in 1958 in die nuwe 
posisie van geliefde Eerste 
Minister van Suid-Afrika. En dra 
hy dapper en beginselgetrou die 
sware juk verder.   
 

Een wyse waardeur hy glo 
opheffing en regverdige 
voordeel vir almal in hierdie 

heelwat minder. Maar hy maak 
nogtans tyd om saam met sy gesin 
die inwyding van die Voortrekker 
Monument in 1949 by te woon.  
In 1950 verhuis hulle na Pretoria. 
Sy aanwysing tot minister van die 
nuwe portefeulje, Naturellesake in 
Dr Malan se Kabinet, vereis nou 
dat dr Verwoerd om die beurt in 
Pretoria en Kaapstad woon. Anna 
Neethling-Pohl skryf in 1954:  
 

“Ek glo eerlik dat hy een van 
die lastigste en verantwoordelik
-ste plekke in die Regering moet 
volstaan. En hoe merkwaardig-
groots doen hy dit nie!” 
 

Al word hy gedurig beskuldig van 
die verdrukking van die 
swartman, is hy geliefd onder 
swart, gekleurd en wit. Heftig veg 
hy daarteen dat daar van die 
swartman ‘n swart Engelsman 
gemaak word -- die Bantoe is 
anders en moet anders behandel 
word, sonder dat daar aan sy 
menswaardigheid afbreuk gedoen 
word.  

 

“Hulle taal is hy nie magtig nie, 
nogtans hang hulle vir ure aan 
sy lippe, want hy praat ‘n taal 
wat die swartman verstaan. 
Rapula noem hulle hom: die 
reënmaker, die bringer van mooi 
dinge.”  

 

Ook die kleurling-gemeenskap 
sien op na hom. Van ‘n Kleurling-
onderwyser kom die volgende  
aanmoediging:  

“Mag God u en Minister EH Vervolg op bl.9 
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Bladsy  6 Die Volksbrandwag 

Tuisonderwys – Skip na 
Tarsis. 
 

“Jy gaan wát?!” – my ma. 
“Nee, my vrou, jy sal dit nie kan 
doen nie.” – my man. 
Afgehaal vra ek: “Hoekom nie?” 
Sê hy wat my beter ken: “Want jy 
voltooi nie iets nie. Jy sal volhou 
solank jy lus het, dan begin af-
skeep.” 
 
Maar, wat anders? 
Hoe kan ék, wat lidmaat van die AP 
Kerk is, wat vir die KP gewerk het 
tydens die referendum (ek was nog 
nie stemgeregtig nie), hoe durf ek 
my kinders aan die staatsindoktri-
nasie in skole blootstel? Hoe kan ek 
my dogter saam met seuns wat tot 
10 jaar ouer as sy is, in dieselfde 
klas laat skoolgaan? Ons het 
toe al geweet akademiese 
standaarde gaan val. Hoe kan 
ek my kinders dit aandoen? 
Veral nog omdat ek vas glo, 
wéét dat God my hiertoe roep. 
 
Sy is gebore in 1994. Haar 
boetie in 1996. 
Dit was in 1997 dat my ma die 
tuisonderwysberig vir my 
bring en ek weet, seker en 
duidelik weet, dít is die pad 
wat ons moet stap. Maar ek is 
bang, só bang. Sê nou maar’s 
het in my kop rondgevlieg, 
vastrapplek gevind en tot groot 
spoke gegroei. Aan die einde 
van die berig word genoem dat 
Leendert van Oostrum by die 
UP se dept. Opvoedkunde 
werksaam is (in 1997). Ek skakel 
die universiteit en maak telefonies 
kontak met ’n man wat ek vandag 
graag ’n vriend noem. 
 
Hy besweer my vrese een vir een. 
“Kan jou kinders asb. en dankie sê? 
Wie het hulle geleer? Kan sy haar-
self aantrek, loop, praat? Kan sy die 
toilet gebruik? Wie het haar 
geleer?” So, tree vir tree groei die 
besef – enige ma wat haar kinders 
en haar God opreg liefhet kan  
tuisonderwys doen. 
 

Maar, my man se woorde dartel 
en draai. “Net solank jou lus 
hou....” Hoeveel skade gaan ek 
my kinders aandoen? 
 
Soos Jona destyds, weet ek wat ek 
moet doen, maar vrees ek dit ter-
selfdertyd en soek naarstigtelik na 
’n skip op pad na Tarsis. Ek vind 
dit (en is waarlik opreg dankbaar 
daarvoor) in die vorm van ’n 
Nuwe-Afrikaanse Christelike 
Montessori* skool op ons dorp. 
Ousus word op 5 ½ jaar ingeskryf 
en doen 18 maande gr R. Ek mag 
die eerste paar dae saam met haar 
die klassies bywoon en sy geniet 
dit geweldig. Verdere 
“bevestiging” kom in die vorm 
van ’n onderwyseres wat reg voor 
ons plaashek verbyry na die 
skooltjie. Sy laai vir sus op en ek 

kan by boeta tuis bly. Nes Jona, is 
ek vir eers dankbaar en tevrede. 
 
Maar dan broei die storms en 
begin die skuit water sluk. Winde 
jaag teen my boot en golwe bars 
daaroor. Die skooltjie sluit sy 
deure .... 
 
Ousus moet na gr 3 en boeta (wat 
intussen ook begin het) na gr 1. 
Ouers van die skool kom byeen 
en besluit om ’n nuwe, soortge-
lyke skool te stig. Maar vir die 
eerste jaar net tot gr 2!  
Ons is verslae. Ons het intussen 

nog ’n seun ryker geword en is 
swanger met nommer vier. Weer 
kom die gedagte aan tuisonderwys 
by my op, maar ek skiet dit af, want 
hoe kan ek, borsvoedend en met ’n 
kleuter, twee kinders skool gee? 
 
So beland ousus in die staatskool – 
gr 3. Boeta in die nuutgestigde 
Christelike onafhanklike skool en ek 
jaag dorp toe en terug in 
saamryklubs en na sportoefeninge. 
Baba en peuter word dikwels by 
ouma of by ’n vriendin afgelaai. 
Ons gooi die vrag oorboord om die 
skip vaardig te kry, maar uitein-
delik... 
 
Gedurende September neem ek van 
sus se boeke ter hand en staan 
stomgeskok. Hoe op dees aarde durf 
ek my kind hieraan blootgestel het?  

In beide tale is daar slegs 
begripstoets-tipe vrae. So 
byvoorbeeld sal ’n 
leesstuk gegee word en 
die opdrag volg: Onder-
streep al die oe-klanke. 
Wat geensins ’n probleem 
is nie, behalwe dat die 
leesstuk se opskrif lees: 
Steve Biko, ’n 
volksheld...! 
 
Nou, wanneer ’n mens na 
spesifieke goed (soos bv. 
die oe-klanke hierbo) 
soek, dan flits jou oë bloot 
oor die leesstuk sonder 
om regtig die woorde in te 
neem. Jy soek bloot na ’n 

“prentjie”. 
 
Maar daar is onder die blaaie ook ’n 
begripstoets, wat totaal anders be-
nader word. Met ’n begripstoets 
word van die leerling verwag om 
weer en weer en weer die leesstuk 
deur te lees ten einde die korrekte 
antwoorde op die vrae te vind. 
Hierdie leesstuk se opskrif: Nelson 
Mandela se lewe onder apartheid. 
 
’n Ander leesstuk (in Afrikaans 
Taalleer) was Nkosi Si’kelele iAfri-
ka, wat nie ek of sus kon lees nie! 
Ek was briesend. Ons 

Na bl. 8 
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was nie. Dan glo ons ook dat ons 

maar net 'n setlaarsgroep is uit 

Europa, wat saam met ander 

inheemse bevolkings-groepe in 

SA, 'n sg “reënboog-nasie" vorm. 

Hierdie leuen kan nog ons einde 

beteken. 

 

Ons moet besef dat die fisiese 

aanslag nie teen die Afrikaner as  

individu gerig is nie, maar teen  

die Afrikaner-volk as geheel. 

Hierdie rubriek se titel beteken 

nie alleen individuele paraatheid 

teen aanvallers by die huis, 

werk, of op reis nie, maar ook 

paraatheid teen die algehele 

aanslag op die Afrikanervolk se 

voortbestaan. Wanneer raak ‘n 

volk paraat? Wanneer  

nasionalisme herlewe. 
 

Dit is uiters nodig dat ons die 

huidige bestel en almal wat 

deelname aan die verkiesings 

van die ANC regime bepleit, 

verwerp. Afrikanerkultuur-

organisasies en -bewegings, moet  

a-polities bly, om gekoördineerd 

in veiligheids-aksies met mekaar  

te kan saamwerk.  
 

In gebiede waar Brandwagte en 

Volksbrandwag-lede met die 

TLU se Veiligheidskomitee 

saamwerk, kry stedeling en 

plattelander, gegoede en minder 

gegoede, werker en werklose 

saam opleiding, en kan hulle   

gekoördineerd die aanslag van ‘n 

gemeenskaplike vyand afweer. 

Maar elders, waar samewerking 

swak is vanweë politieke 

verskille, word plaaswagte 

gekaap of opgerig deur groepe 

wat hierdie bestel en grondwet 

aanvaar, en word moord op 

Boere gelykgestel aan moord van 

Swart op Swart. 

  

Politieke opportuniste verkondig 

die boodskap dat dit 

tyd is vir handevat 

Die stryd van die Afrikaner lê 

op vele terreine, en om paraat 

te wees vir die totale aanslag, 

moet daar veral gelet word op 

nasionalisme. Dit sal futiel 

wees om te glo dat stedeling, 

dorpenaar en boer sonder 

mekaar in hierdie land sal kan 

oorleef. Dit geld ook vir die 

verhouding tussen welgestelde 

en minder gegoede Afrikaners 

in die stad, dorp, of platteland. 
 

Dit is nie natuurlik dat die 

meer gegoede hom/haar as 

meerderwaardig bo die minder-

gegoede stel nie. Netso is dit 

onnatuurlik dat die minder-

gegoede minderwaardig 

teenoor die meergegoede voel. 

Klas en stand verskille binne 

volksverband is al eeue gelede 

deur die liberale geldmagnate 

binne volks-verband geskep om 

volks-nasionalisme te 

vernietig.  

Deur die gewone burgery van 

die volk te laat glo hulle is vir 

lewensmiddele afhanklik van 

hul welgestelde volksgenote, is 

daar ook geslaag om die 

mindergegoedes die welge-

steldes blindelings te laat volg. 
 

Die Afrikanervolk het ontstaan 

uit 'n boere-gemeenskap van 

dieselfde stand, ras en 

geloofsoortuigings. Dieselfde 

ontberings het almal te beurt 

geval. Almal moes op mekaar 

steun en mekaar bystaan. So 

het Afrikanernasionalisme  

gegroei tot 'n mag wat die 

wêreld vir meer as 300 jaar 

verstom het. Gedurig het die 

liberale geldmagnate van buite 

af gewerk om die Afrikaner tot 

hulle liberale denke te dwing. 

Alhoewel hulle grootliks daarin 

geslaag het, kon hulle steeds 

nie Afrikanernasionalisme 

totaal vernietig kry nie.  
 

Na die beplande moord op dr. 

Verwoerd het John Vorster  en 

sy opvolgers saamgehelp om 

alles, wat die Afrikaner saam 

bind, af te takel— vir meer as 30 

jaar lank — wat uiteindelik tot 

die huidige toestand van die 

Afrikaner gelei het. 

 

Die onderwerping aan 'n 

vreemde regering het duidelike 

skeidslyne tussen welgesteld en 

minder gegoed, werkend en 

werkloos,  geleerd en ongeleerd, 

boer en sakeman laat kom. En 

die Afrikaner weet nie wie om te 

volg in sy smagting na uitkoms 

nie. 
 

Nasionalisme maak van ‘n volk  

een groot entiteit waarbinne 

daar geen volksgetalle oorwig 

kan bestaan nie, maar wel,  

verskille oor bv huishoudelike 

sake en die toepassing daarvan.  
 

Sodra ons as Afrikanervolk na 

onsself verwys as 'n minderheids

-groep, word erkenning gegee 

aan die liberale wêreldmening 

dat die Afrikaner nog nooit 'n 

afsonderlike volk met ‘n eie 

identiteit op sy eie grondgebied 

 
So moet die huidige veiligheidsituasie deur die Afrikaner benader word  

— deur wyle mnr. Willie van der Grijp (aangepas vir Die Volksbrandwag) 

Afrikanernasionalisme is nog  

nie totaal vernietig nie — dit 

is sluimerend, en die vrees 

bestaan by die liberale 

geldmagnate dat dit sal 

herlewe, en dit wat hulle in 

1994 bereik het ongedaan 

gemaak sal word. Daarom 

word die Afrikaner op 'n 

verbloemde wyse uitgemoor.  

 

En om te voorkom dat 

Afrikanernasionalisme 

herlewe voor dié doel bereik 

is, word die Afrikaner met 

politieke foefies en skynregse 

‘leiers’ verdeeld gehou. 
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Die beeld: Een kerk, verskeie 
paaie... – alle godsdienste gelyk? 
“Daar is geen ander Naam nie. Ek 
is die Weg en die Waarheid en die 
Lewe. Moenie ander gode voor 
my aangesig bring nie.” 
 
Ek het besef, my skip na Tarsis 
gaan sink as ek nie in gehoor-
saamheid nou in die see gewerp 
word nie.  
Ek sou die kinders dadelik uit die 
skool gehaal het, maar geliefde 
het besluit ons moet darem die 
jaar voltooi. Dit was vir my 
swaar. Baie swaar. 
 
Die vraag wat ek graag aan mede-
Afrikaners, mede-Boere stel: 
Wéét jy wat jou kind(ers) in die 
skole gevoer word? Sy dit staat- 
of privaatskole wees. Wéét jy?! 
Besef jy dat ’n vak soos Lewen-
soriëntering uitsluitlik ideolo-
giegedrewe propaganda is? En dat 

jou kind van gr 1 af daarmee ge-
breinspoel word? ’n Verpligte vak 
wat sal veroorsaak dat hy sy graad 
druip indien hy die vak druip. ’n 
Vak wat geen enkele bydrae lewer 
tot universiteitstoelating nie, maar 
waarsonder hy nie ’n matriekser-
tifikaat kan kry nie. 
 
Weet jy hoe lyk vakke soos So-
siale wetenskap (ons Geskiedenis 
en Aardrykskunde), besef jy dat 
God tot niks verkleineer word in 
vakke soos Biologie en Natuur-
wetenskap d.m.v. die evolusie-
teorie (dis bloot ’n TEORIE, niks 
is bewese feite nie)?  
 
Ek moes skryf oor ons pad en ons 
tuisonderwys, maar my vingers 
tik hul eie storie. Miskien laat die 
redaksie my toe om ’n tweede 
deel te skryf oor hoe ons tu-
isopvoedingspad lyk.... 
 
Groete vanuit ’n warm Bosveld, 
Marelize Keyter 

geliefde moedertaal word gebruik 
om politieke agendas te dryf. 
 
Gryp die volgende boek – Engels. 
Soortgelyk, net in tweede taal 
trant, word ons Godsdiens afge-
breek. Die eerste paar leesstukke 
lui soos volg: 
 
“This is David. He is a Jew. He 
wears a hat. This is Mohammed. 
He is a Muslim. He wears a fes. 
This is John. He is a Christian. He 
doesn’t wear a hat or fes. We are 
the best of friends.” 
My reaksie.... “Huh?” Wat van 
die Woord wat duidelik leer dat 
ons nie in dieselfde juk mag trek 
nie? 
Dan volg ’n prentjie van ’n kerk-
gebou met die volgende: 
“This is the church. Here comes 
the imam. He brings the Quran. 
Here comes the priest. He brings 
the Bible. Where is the rabbi? He 
will bring the Torah.” 
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land bereik sal word is om 
sosiale gelykstelling tussen 
swart en wit te vermy, asook  
deur “...die Naturel te help 
onderrig in sy eie stamgebiede, 
sodat hy, wat ontwikkel word 
om die leiding onder sy 
volksgenote te kan neem, op 
baie gebiede,  geleer word om 
nie van hulle af te sterf en hulle 
in die steek te laat, vanweë 
smagting na blanke geselskap 
nie...” 
 

Die Britse Premier, Harold 
MacMillan, bring besoek aan 
Suid-Afrika. Met opset ‘vergeet’ 
hy om vooraf ‘n kopie van sy 
toespraak in die Parlement aan 
Dr Verwoerd beskikbaar te stel, 
sodat dié sy antwoord daarop 

kan voorberei. Dog, Dr Verwoerd 
antwoord hom uit die vuis uit, in sy 
eie taal, en neem die winde van 
verandering skoon uit sy seile, soos 
geen ander man ooit sou kon doen 
nie. 
Op 9 April 1960 staan skougangers   
stil en luister na Dr Verwoerd se 
amptelike openingsrede by die 
Randse Paasskou. Sharpeville en 
Langa is pas afgeloop, en dit wil 
klink of dr Verwoerd verwys na die  
doods-dreigemente wat hy die 
afgelope paar maande ontvang het:  
 

“...uit elke krisis is groter triomf 
gebore” sê hy, en “Ons sal ons 
nie laat doodmaak nie, ons sal 
geeneen se slagoffer word nie, 
ons sal veg vir ons bestaan en ons 
sal lewe...”  
 

‘n Halfuur later skiet David Pratt 
op kort afstand twee skote in sy 
gesig af, en moet Dr Verwoerd veg 

vir sy lewe. Die hele land is in 
angstige oproer. Boodskappe 
van bemoediging stroom in van 
oraloor. Sy volk sien nie kans 
om hom te ontbeer nie. ‘n 
Wonderwerk vind plaas – steeds 
in erge pyn, sit dr Verwoerd 
reeds 10 dae later regop in die 
bed om ‘n ampsbrief te 
onderteken.  
 

Fred Barnard skryf: “Die vuur 
van weleer het weer eens in sy 
oë gebrand, die stoute glimlag, 
net soos die tikkie koppigheid, 
het spoedig met rente 
teruggekeer!” Mense wil ‘n 
reuse ontvangs reël by die 
Voortrekkermonument maar dr 
Verwoerd steek ‘n besliste 
stokkie daarvoor: “As iemand 
vereer moet word, moet dit God 
wees”.  
 

Onvermoeid ywer hy vir die 
totstandkoming van die 
Republiek. Aan ‘n persoon 
wat wou weet 

Vanaf bl.5 



Monumentkoppie en ‘n tot nog 
toe ongeëwenaarde militêre 
defileermars plaasvind. Tenks, 
pantserwaens, vegvliegtuie neem 
deel aan die vertoon. Die wêreld 
moet sien hoe groot en sterk ons 
geword het, onder Dr Verwoerd 
se gewraakte Apartheids-beleid. 
Suid-Afrika juig.  
 

Miskien was ons te oormoedig, 
en het vergeet wat dr Verwoerd 
self aan ons geleer het: God 
beskik...? Miskien het ons te lief 
geword vir hierdie man by wie 
daar geen vertoon en voorgee 

was nie, en wat  vir elkeen 
raad had, “vir elke 
probleem ‘n oplossing, vir 
elke treurende ‘n 
trooswoord en vir die 
behoeftiges ‘n aalmoes”...?  
 

Vir die vyand is dr 
Verwoerd ‘n reuse 
struikelblok want hy het, 
“soos niemand ooit voor 
hom nie, ‘n hegte houvas 
gehad van die ganse 
Republiek wat hy beplan en 
gevestig het...” Met so ‘n 

man het hulle uiteindelik maar net 
een plan gehad. “Verwoerd must 
go -- the knifes are out!”  verklaar   
die liberale nuusblad, Sunday 
Times, openlik 
 

Op 6 September neem Dr 
Verwoerd sy plek in die 
Volksraad in. ‘n Bode struikel, val 
skuins teen hom aan. 
Glimlaggend keer dr Verwoerd 
met sy hand en ontvang daarop 
ses fatale messteke. Hy stort 
neer... om nooit weer op te staan 
nie. ‘n Messteek in die hart van 
ons Afrikanervolk -- die 
lewensbloed wat daardie dag 
begin stroom het, vloei vandag 
nog uit die wond.  
 

Maar dr Verwoerd sou nie wou hê 
dat ons moet stilstaan by sy 
heldegraf nie, maar dat ons sal 
koershou in die rigting wat hy 
aangewys het. Want sy saak is ons 
saak en sy saak was reg.    

waarom hy soveel tyd en 
energie aan die verkryging van 
die Republiek bestee sê hy: 
“Omdat die beveiliging van ‘n 
aparte toekoms vir die Witman, 
sowel as vir die ander 
rasgroepe, dit vereis!” 
 

Twee jaar na sy verkiesing as 
Premier (Augustus 1960), kondig 
dr Verwoerd ‘n volkstemming 
aan  – vir of teen ‘n Republiek. 
Dr Verwoerd staan vas: “Die 
antwoord van die volk sal reg 
wees, soos dit altyd reg is...!” 
En met oorweldigende 
meerderheid kom die 
beslissing: ‘n Republiek moet 
dit wees!  
 

En op 31 Mei 1961, maak die 
Unie van Suid-Afrika plek 
vir die Republiek van Suid-
Afrika. Die aand van 30 Mei 
pak massas mense in sag-
gietende reën, die strate van 
die ou Hoofstad vol. 
Middernag breek aan - ‘n magtige 
dreuning klink op. “Die slag is 
gelewer...” sê ‘n sigbaar 
aangedane dr Verwoerd aan Fred 
Barnard, sy privaat-sekretaris.  
 

In Maart 1961 vertrek hy na die 
Statebonds-konferensie in 
London. Die vyandigheid is 
verstommend. Baniere met “Lees 
jou Bybel”, “Gaan huis toe 
Verwoerd”, en (ironies genoeg) 
“Moordenaar”, word in sy gesig 
gedruk. Dog, onbevrees verduur 
hy dag vir dag ongelooflike 
vyandigheid en onredelikheid van 
lidland-verteenwoordigers, en 
weier om landsbeleid te verdoem 
en aan te pas.  
 

“Trots was ek inderdaad ...om 
privaatsekretaris te wees van so 
‘n man, so ‘n leier, so ‘n 
wêreldfiguur... Logies, duidelik, 
volledig het hy sy saak gestel. 
Geen slimpraatjies, geen 
onnodige omhaal van woorde 
nie, geen bluf!”  

 

Tog word Suid-Afrika gedwing 
om uit die Statebond te stap. Dr 
Verwoerd se teleurstelling is 
groot. Hy weet hy het sy bes 
gedoen, maar sal sy volk 
verstaan? Dog toe hy op Jan 
Smuts Lughawe die vliegtuig 
verlaat sing ‘n skare van by die 
60 000, hom toe: “Laat Heer U 
seën op hom daal...”. Verbaas en 
ontroerd verseker hy die volk:  

“Wat ek gedoen het, het 

ek gedoen in belang van 

die volk ...die mens wik, 

maar God beskik”. 
 

Aan die swartman het Rapula 
reeds lankal belowe dat 
“ontwikkelingskanse vir die 
Bantoe, op alle terreine uitgebou 
sal word,” en hy hou woord. 
Skole, hospitale, universiteite en 
tuislande kom tot stand. Ten spyte 
van heftige weerstand vanuit die 
buite-wêreld, in die vorm van  
sanksies en donker dreigemente, 
bloei die ekonomie van die 
Republiek van Suid-Afrika. 
 
 

1966 breek aan. Met geweldige 
vertoon gedenk Suid-Afrika die 5-
jarige bestaan van die Republiek. 
Die hoogtepunt: die oggend van 
Dinsdag 31 Mei, waar Staats-
president CR Swart die volk 
toespreek aan die voet van 
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1. ‘n Skildvel; 

2. ‘n Disselboom; 

3. Ladybrand; 

4. ‘n Ui; 

 

perdepote harder  en harder  

geword het. Ons het gedink dat 

die ruiter verby sou ry toe hy sy 

teuels intrek, en die perd so 

skielik tot stilstand kom dat ons 

byna verstik in die stofdamp. Toe 

merk ons dat die man so vinnig 

gery het dat sy baadjie, wat 

eintlik rooi was, nou pers was 

van die sweet. Stof het in die 

voue en plooie van sy gesig gelê, 

selfs sy stem het stowwerig en 

hees geklink. ,,Isaac Taillefer, dis 

tog nie jy nie!” 

Vlug  
Vanaf bl. 4 

—Word vervolg— 

 

“Gee my 'n man 
Wat sê wat waar is 

As die duiwel daar is 
Wat doen wat reg is 
As die regter weg is 

Wat trou by sy gewete bly 
As hy straf in plaas van 

beloning kry.” 

~ 

—C.J. Langenhoven — 
 

 

Sy grootheid was juis nie daarin  

geleë dat hy sy pad alleen  

geloop het of net sy eie kop  

wou volg nie, maar dat hy,  

soos ‘n goeie kaptein,  

‘n span kon aanvoer,  

die wil van sy volk  

kon saamvat,  

kon interpreteer  

en die vervulling kon aanwys. 

~ 

Fred Barnard 

Privaatsekretaris van Dr Verwoerd. 

oor die Kleurgrens. Taxi’s word 

ingespan om misdaad op plase te 

“bekamp” en Afrikaners gelok met 

slagspreuke soos “Stop 

Plaasaanvalle”, “Veg vir jou regte” en 

“Ons Bou” om deel te neem aan die 

huidige konstitusionele bedeling.  

Hierin lê ‘n groot gevaar. 

 

Maar meer hieroor ‘n volgende keer. 

 

Skakel my, Carel van der Grijp, by 

081 501 6696 vir inligting vir die 

stigting van Strydrade en die 

vestiging van Brandwagte en 

Veiligheid Strukture. 
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