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Die Volksbrandwag het besluit om elke jaar ‘n 

Skrywerskompetisie te hou! 

Daar is 4 ouderdoms-kategorieë nl.: 

*    7 - 10jaar   *   11 - 14 jaar 

*    15 - 19 jaar   *    20 - 100jaar 

Deelnemers kan ‘n gedig, kortverhaal ( enige 

onderwerp) sien bls 3  of ‘n berig skryf oor enige 

aktiwiteite en funksies van die Volksbrandwag. Dit kan 

humoristies of ernstig wees, laat jou gedagtes gaan 

en ..............skryf ! 

Die keurkomitee sal dit dan deurgaan en die bestes 

 plaas in die Volksbrandwag!  

 Die wenners sal op die jaarvergadering aangewys 

 word en hulle pryse ontvang. 

 Stuur jou bydrae so gou moontlik na: 

Die Volksbrandwag 

Posbus 166 

Alma  

0512  

E-pos: volksbrandwag@webmail.co.za 

(behalwe koffie, pap en 

wors.) 

Kan julle vir my sê?  

Skryf en vertel “wat 

maak ‘n kamp so 

lekker....” Ek sien 

vuriglik daarna uit om 

julle briewe te kry en ek 

hoop die posbussie is te 

klein om al die briewe te 

kan hou. 

Hier is ‘n klompie foto’s 

om julle ratjies aan die 

draai te sit. 

Ons het...... Baie geleer         

Heerlik ge-ëet 

En sommer net lekker 

gekamp 

Vlaglied 
 

Nooit hoef jou kinders 
wat trou is te vra: 

Wat beteken jou vlag dan, 
Suid-Afrika? 

Ons weet hy’s die seël van 
ons vryheid en reg 

Vir naaste en vreemde, 
vir oorman en kneg; 

Die pand van ons erfnis, 
geslag op geslag, 

Om te hou vir ons kinders 
se kinders wat wag; 

Ons nasie se grondbrief 
van eiendomsland, 

Uitgegee op gesag van die 
Hoogste se hand. 

Oor ons hoof sal ons hys, 
in ons hart sal ons dra, 

die vlag van ons eie Suid-
Afrika! 

 Januarie 2006 

      “...twee-drie op, 

twee-drie af” 

“Jy hou 

so aan tot 

die vlag 

bo is.” 

“voel, 

ruik en 

kyk goed 

na elke 

plant” 

“ons loop elke 

dag oor goeie 

medisyne”   

wat  maak 'n kamp so lekker..? 

KOMPETISIE 



1. Spinnerak: stelp bloeding, 

plaas ‘n bondeltjie op die 

bloeiende wond 

2. Ys: neusbloeding 

 

Insekbyte of slangbyt: 

1. Engelse sout: vryf oplossing op 

byt-/steekplek elke 15 min. Tot 

hulp opdaag. 

2. Koeksoda: pynverligtend, 

verlig swelling en onttrek 

toksiene, swelling sak.  

3. Eie urine (teëliggaampies kan 

insekgif neutraliseer). 

4. Vitamine C 

5. Drukpunt: buig jou arm en let 

op waar ‘n voutjie vorm. Plaas 

jou duim op die punt waar die 

voutjie stop weg van jou lyf af 

en druk stadig in die gewrig. 

Help verminder rooiheid en 

swelling. 

6. Ys: verlig swelling, jeuk en 

pyn.  

Onthou: al hierdie rate is slegs 

rate en die skrywer van die 

artikel aanvaar geen 

aanspreeklikheid vir enige 

gevolge nie. 

-EP de V- 

Bladsy 2 

Resep vir tee: 1 eetlepel 

gekerfde blare vir 2 minute in 

‘n koppie kookwater geweek. 

2. Om koors te breek. 

3. Insekbyte: Vryf op die plek. 

Calendula: 

1. Ekseem 

2. Kalmeermiddel 

3. Inflammasie. Resep: doop ‘n lap 

in tee van die plant, gemeng 

met ‘n gelyke deel appelasyn. 

Plaas op ontsteekte area. 

4. Verstuitings. Doen selfde as 

hierbo. 

5. Stop bloeding.  

6. Heling van wonde baie 

bespoedig. 

7. Insekbyt: vryf op die plek 

Comfrey (Smeerwortel) 

1. Bespoedig die heel van 

gebreekte liggaamsbene. 

2. Neem arteritispyn weg. 

3. Herstel beserings rondom die oe 

en ander dele van die liggaam 

soos die kniee waar min bloed 

kom. 

4. Insekbyte: vryf fyngekapte 

blare op die plek 

 

Ander: 

Bloeding: 

Veldtuin 

 Perdeblom: 

1. Smeer sap op waterblaas 

Bulbinella: 

1. Smeer sap op vel vir bandwonde, 

snye 

2. Sap op koorsblare 

Lusern: 

1. Spruite van die saad baie 

voedsaam 

2. Help met bloedsuiker probleme 

3. Verbeter voedselopname want dit 

bevat ‘n ensiem 

4. Kalmerende effek 

Aalwyn: 

1. Brandwonde en sonbrandwonde 

(breek blaar oop vir gel) 

2. Smeer gel op ‘n droë vel 

3. Pynverligter van rumatiek in 

gewrigte 

4. Insekbyte 

Brandnetel: 

1. Brandwonde 

2. Dreineermiddel vr maag, longe 

en ingewande 

3. Maagsere 

4. Bloedsuiweraar 

 

Medisyne in die Kruietuin 

Pietersielie: 

1. Suiweraar van die blaas en niere. 
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C. Spiesvalstrikke: 

Waarskuwing:  Hierdie tipe 

valstrik is geskik vir wildevarke en 

bokke soos rooibok. Hulle is ook 

dodelik gevaarlik vir mense. Staan 

altyd agter die spies(e) as die strik 

gestel word en maak seker dat 

almal weet waar dit opgestel is. 

Moenie die strikke onbewaak laat 

of vergeet nie.    

          

D: Voëlstrikke 

Nette kan gespan word tussen 

bome of struike om voëls te 

verstrik. Die net moet redelik fyn 

wees en slap hang om effektief te 

wees. Selfs fyn drade tussen bome 

gespan kan voëls verstrik. 

Voëlentgom wat verkry word uit 

die kook van die bessies van die 

voëlentplant kan op takke waar die 

voëls dikwels gaan sit , gesmeer 

word. Hul pote en vlerke sit dan 

daaraan vas en hulle kan so 

gevang word. Die voëlent is 'n 

parasitiese plant wat op sommige 

bome groei en die oranje tot 

rooierige bessies moet ryp wees 

voordat dit gekook word. 

Vishoekies (vas aan vislyn) wat in 

vrugte weggesteek word, kan ook 

effektief aangewend word om voëls 

te vang,  Voëls, soos fisante, 

patryse en tarentale kan gevang 

word met skuifstrikke wat in die 

paadjies waarlangs hulle beweeg, 

gestel word.  

  - Piet Grové - 

Strikke 

Genesing uit die Natuur 



grysgeel en aromaties as dit 

ryp is. (Jan. tot Feb.) 

∗ Berghange 
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ontmoeting. Dit was Oujaarsaand 

met ‘n dans op oom Hans se plaas. 

Sy het teen die muur gestaan toe 

‘n flinke jong boer die deur 

binnekom. Binne ‘n paar 

oomblikke was hy aan haar sy 

met die versoek om met hom te 

dans. ‘n Week later het hy die 

groot vraag gevra by die 

opsitkers.’n Vinnige vryer! Hulle 

is ‘n maand gelede getroud en 

woon van toe af op Hoekomdraai. 

Eergister moes hy dorp toe om 

suiker en ander goedjies te gaan 

koop... 

 

Sy draai haar kop en luister – 

perdehoefslae word harder en 

harder! ‘n Oomblik later, en sy 

word omvou deur sy sterk arms. 

 

Dis nag. Die wolke het reeds 

vroeër oopgetrek maar ‘n skraal, 

yskoue windjie waai. Die maan lig 

sy kop op en glimlag af na die 

aarde. Die stilte is lewendig en 

rusteloos. Hier en daar kriek ‘n 

kriekie onder ‘n bossie en veraf 

blaf ‘n hond. By die tuinhekkie 

voor ‘n armoedige baksteenhuisie, 

staan ‘n tenger figuurtjie in wit 

omhul. ‘n Wit tjalie weer die 

briesie af en lang, blonde hare 

roer in die luggie. Dis ‘n jong vrou 

en sy wag... 

 

Sy wag reeds van vanoggend af 

hier langs die hekkie. Waar sou 

Jacob dan so lank bly? Hy het 

beloof om vanmiddag weer terug 

te wees. Ai Sara het om twaalfuur 

‘n stoffie anderkant die 

Gladdekoppies sien roer, maar sy 

het haar net verbeel. Die hele dag 

deur het sy ‘n paadjie oopgetrap 

tussen die huis en die hekkie van 

pure ongeduld. Naderhand het sy 

haarself deeglik oorlaai met 

huiswerk, tuinwerk en bakwerk. 

Maar elke uur het haar voete 

vanself die paadjie afgetrippel, om 

dan met sware tree terug te slof. 

Elke verwagting is teleurgestel.  

 

O, hoe swaar is dit tog nie om van 

jou geliefde geskei te wees nie! 

Hoe stadig sleep die ure nie verby 

nie! Sy onthou nog die eerste 

∗ Lente 

Gebruike: 

∗ Vrugte is eetbaar, baie 

smaaklik met sterk reuk; 

vir maak van bier. 

∗ Sade kan netso geëet of in 

disse gebruik word. 

∗ Gedroogde vrugte word 

gestoor as noodvoorraad. 

Grysappeltjie / Sandappel 

(Parinari capensis) 

Voorkoms: 

∗ Groot kolonies met 

ondergrondse risoomstelsel. 

∗ Blomme is witbehaar aan 

buitekant, eind en 

okselstandig. 

∗ Vrugte is vlesig, ovaal, 

Voortrekkermonument se 

vorm. Gedenkteken van ons 

trotse voorgeslagte 

“Kasteel” - die eerste vesting 

van ons volk in hierdie land. 

Bakermat van ons volk.                                                                                                                                                                                            

Die Ossewa-wiel - simbool van 

die vervoermiddel en tuiste van 

die Voortrekkers. Laertrek teen 

gevaar 

Naam van ons beweging 

Die Boer met sy 

wapenrusting: sy Bybel en sy 

roer. 

Die kleure van die 

“Transvaalse Vierkleur”  

(rooi, wit,  blou en groen) 
Die leuse van ons beweging. 

Dit was die wagwoord wat die 

Boere– verkenners tydens die 

2de Vryheids-oorlog gebruik 

het op kommando. 

Haar aandete kon sy nie 

aanraak nie – en hier staan 

sy nou en wag... 

Koud is die windjie en skraal…. 

Volksbrandwag-embleem 

Veldtoe 
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Van die trilling rol daar klippertjies en 

sand op die twee vlugtelinge af. Tien maal 

moet hulle in die sloot wegkruip, maar 

alles gaan goed totdat hulle met die laaste 

kis om die hoek kom naby die Rietbos 

van die Wesliaanse Kerk. Toe hoor hulle 

hoe ‘n Engelse onderoffisier —altans dit 

was daardie soort stem— sê:  “Maar 

Ovembu, waar is die spoke wat ons moet 

vang?” 

Hulle hoor die dik geluid van ‘n swarte 

wat Engels praat: “Ek is seker ek het twee 

mense iets hiernatoe sien afdra. Hulle 

moet nou om die hoek kom...” Piet 

fluister vir Boesmantjie: “Ek sal hulle 

trek, bring jy die kis na die Rietbos!” 

waarop hy wegspring dwarsoor die straat. 
“Daar is hy! Skiet!” en ‘n sarsie rol deur 

die oggendskemering. Piet gee ‘n skree en 

verdubbel sy spoed in die rigting van die 

Duiwelsgat. Weer ‘n sarsie, weer ‘n 

geluid van Piet en nou is hy in die riete by 

die Duiwelsgat.  
Dan — ‘n angsgil wat jou hare laat rys, ‘n 

swaar plons in die moeras en — alles is 

stil. 

Die swart spioen word so blou soos as. 

“Die Makoppa, die Makoppa hy het 

hom!” en hy laat vat Kerkplein toe. Die 

onderoffisier vloek en gaan te kere: 

“Vang hom! Kom terug jou vabond!” 

Alles verniet. Hulle het vir Ovembu die 

volgende dag eers weer gesien. Sonder 

swarte en sonder kennis van die vlei kan 

die patrollie niks doen nie en is toe maar 

terug tente toe. 

Intussen kom Piet doodgerus en sonder ‘n 

skrapie aan hom by ou Carel se houtskuur 

aan. Die gil was syne, maar die plons was 

‘n stomp hout waaraan hy sy naglyn altyd 

vasgemaak het. Daar was  barbers in die 

Duiwelsgat, en grotes daarby wat boonop 

nie sleg smaak nie.  

Aan die Makoppa-storie het Piet nooit 

geglo nie. Hy was van nature een van 

daardie mense wat nie senuwees het nie, 

soos wyle generaal Manie Maritz of 

generaal Kemp. 
Die volgende nag dra Piet die patrone van 

die Rietbos oor twee erwe tot by die 

ingang van ou Carel se tuin en karwei dit 

vandaar op sy miskarretjie deur die vlei, 

langs ’n pad wat hy feitlik alleen ken, na 

die Maalgat toe. Hy neem Boesmantjie 

nie saam nie want die geheim van die 

Otternes is syne alleen. 
Die laaste skof is die swaarste: Met ‘n kis 

ammunisie op sy kop stap hy onder-water 

en stoot die patrone in die otternes in. 

Halfdood van koue en vermoeienis sukkel 

hy met sy karretjie terug na sy strooisak in 

die houtskuur en staan eers laatmiddag 

op om iets te eet. 
Die volgende nag is Ben Pieterse daar 

om planne te maak om die patrone by 

die boere te kry. Na hy en Piet lank 

gesels het, besluit hulle om die 

ammunisie uit kiste te haal. Maar wat 

dan? As Ben die patrone alleen met 

besoeke saam terugneem kan hy  net 

250 patrone op ‘n keer vervoer. En dit 

sal hom veertig keer heen en veertig 

keer terug kos. Daarvoor is sy ander 

werk veels te belangrik. “Jy moet my 

kans gee om te dink,” sê Piet 

naderhand. Maar die volgende Saterdag 

het hy alles agtermekaar. Tant Betta is 

besig om vir hom twintig seilbaadjies 

te maak. Elk met tien rye van tien 

sakkies elk rondom die lyf. Elke sakkie 

neem vyf patrone. ‘n Frisgeboude man 

kan dus hierdie onderbaadjie, wat tot 

by Piet se knieë hang, aantrek en met 

500 patrone wegstap. Maar...“Die 

Engelse self moet die patrone tot op ou 

Doppies se plaas bring.” sê Piet. Ben 

kyk hom aan asof hy gek geword het. 

Maar hy luister klaar.  

Die volgende môre gaan Piet met sy 

miskarretjie vol groente na die Engelse 

kamp. Die ou Indiër, Ebrahim, die kok 

van die offisiersmenasie, rook dagga en 

Piet bêre gereeld daggasaad in ‘n ou 

hol koolkop in ruil vir ‘n blik konfyt. 

Dit kom nou handig te pas. By die 

menasie se agterdeur staan vier groot 

afvaldromme. Elke dag word hierdie 

dromme na ou Doppies se varkplaas 

gekarwei. Vir die vier vol dromme wat 

dit saans aflewer, neem die trollie altyd 

vier leës terug.  
Kort na Ben en Piet se laaste gesprek 

raak ou Doppies se swarte weg. Teen 

Dinsdagmiddag is die ou verraaier 

maar alte bly om ‘n ander en beter 

skepsel teen ’n laer prys te huur. Die 

nuwe swarte doen sommer al die eerste 

aand ‘n eienaardige ding: hy maak met 

‘n stuk ploegskaar ‘n duidelike merk op 

een van die vol en een leë drom. 

Daarna is die oplossing van die 

patrone-vraagstuk maklik... 
Elke môre gaan Piet kamp toe met ‘n 

bandelier onder die groente. Ná 

heelwat ronddrentel en eindelose 

geduld besorg hy dan die bandelier-

onderbaadjie in die gemerkte drom 

onder die afval. Laat die middag ry die 

trollie daarmee na die plaas, waar die 

nuwe swarte dit ontvang. Daardie nag 

trek die swarte die baadjie aan, en stap 

ongehinderd tusen die patrollies deur 

na Gegund se strooise, waar die patrone 

in ‘n gat onder die bokkraal verdwyn. 

Ná bietjie meer as drie weke daag die 

Boere een nag by Gegund op, en 

verdwyn met die ammunisie ... 

Die moeilikheid het daarin gelê dat die 

patrone in tien kissies verpak was, kissies 

uitgevoer met sink, vyftig pond elk...en 

dat die Engelse patrollies gereeld snags  

deur die strate stap. Die hoofwag  se 200 

man, was in tente op die onderste 

gedeelte van Kerkplein, vandaar het die 

patrollies vertrek. Daar was gewoonlik 

tien patrollies van vyf man elk tegelyk  

aan die gang. Potchefstroom lê so dat 

elke blok erwe, binne vier strate, met 

hulle onderste gedeeltes aanmekaar raak 

en dat die woonhuis en geboue kwalik 

die helftevan die breedte van die erf 

gedek het. Jy kon dus van die landdros se 

erf na die volgende erf gaan, vandaar by 

die woonhuis verbykruip en dan was jy 

by die volgende straat. Dan kan jy 

dieselfde taktiek met die oorkantste erf  

herhaal, totdat jy uiteindelik van die 

landdros se houtstapel tot by die 

Wesliaanse Rietbos gekom het.Ek moet 

liewer gesê het: jy sou dit kon doen as dit 

nie was vir hoë doringdrade, 

turksvyheinings en kwaai honde nie! 
Die Engelse patrollies was nie moeilik 

om te ontduik nie, maar wel die swart 

spioene by hulle, want dié goed kan in 

die donker sien. Nee, mens kon maklik 

wegkom as jy miskien gesien word, maar 

hoe om te sorg dat die patrone nie in die 

slag bly nie...!? 

Gelukkig ken Piet en die Boesmantjie 

elke erf haarfyn. Hulle weet  uit lang 

ondervinding presies wie die lekkerste 

druiwe en die sappigste perskes in sy tuin 

kweek.  

Dis amper middernag toe hulle die kiste 

onder die houtstapel uit het by die 

dowwe lig van ‘n kwynende maan. Hulle 

kom maklik deur die eerste erf want ou 

mev. Jones is so doof soos ‘n kwartel. 
By oom Flippie Malherbe verby is dit al 

moeiliker. Hy is ‘n man wat met een oog 

oop en twee oop ore slaap... soos Piet uit 

bittere ondervinding weet. Anderkant 

oom Flippie is daar ‘n leë erf. Daar draai 

die twee straat toe, want Jan Loots se 

weduwee besit die kwaaiste waghond in 

die hele dorp. Skaars is hulle op die 

sypaadjie of die Engelse patrollie kom 

om die hoek met oorgehaalde gewere. 

Hierdie patrollies het die plesierige 

gewoonte om op enigiets wat roer los te 

brand. Die dorpsbewoners was die 

skietery al so gewoond dat hulle skaars 

meer wakker word. Toe die patrollie om 

die draai kom, sak Piet en Boesmantjie 

met hulle kis soos twee skaduwees in die 

sloot langs die erf weg. Die soldate 

marsjeer in gelid op die sypaadjie en die  
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veroorsaak spontane inwendige 
bloeding - stadig 
werkende gif (tans 
maniere om dit stop 
te sit as hospitaal 
naby is.  

 Simptome:  

∗ Skerp pyn oor area 

∗ 1 of 2 bytplekkies 

∗ Sig verswak 

∗ Naarheid 

∗ Swaar asemhaling 

∗ By boomslang ens. Hoes 
persoon bloed en “blou kolle” 
slaan uit. 

Behandeling:    

∗ Kry so gou moontlik 
hulp. 

∗ Ondersteun 
lewensfunksies 

∗ Verbind hele ledemaat waar 

- R de Villiers -  

Die boek is:  Korporaal Woltemade  

van Pieter W. Grobbelaar , Tafelberg 

Uitgewers, 1978. 
Verkrygbaar by: Tweedehandse 

boekwinkels, Biblioteke, of dalk staan 

dit sommer in Ouma se boekrak... 

Is wrakstukke dan 

waardevoller as menselewens? 

  
“‘n Swaar hand val op Christiaan se 

skouer, en ‘n bekende stem sê: ‘Hier 

seun.’  

Hy kyk verskrik om. ‘Vader!’  

‘Ek het geweet hulle sal soldate strand 

toe stuur. Toe het ek ‘n bietjie sop 

gebring ingeval jy dalk ook hier is.’ 

Terwyl die seun drink, staar die vader 

na die skip. 

‘En die mense?’ sê hy.” 

 

Maar Christiaan is te besig. Dan hoor 

hy die mense op die strand uitroep. 

 

“‘Kyk, die ou man!’ roep ‘n soldaat...  
Wolraad Woltemade het sy perd die 

water ingestuur...” 
 

 

“Die nag is vol geluid toe korporaal 

Woltemade uit sy troeble slaap 

opskrik. Die toringklok van die 

Kasteel lui onophoudelik. Dis die 

noodteken.” 

 

In ‘n woeste storm een nag lank 

gelede loop ‘n skip hom te pletter teen 

die rotse van die Kaap van Storms. 

Ankertoue het gebreek en die skip is 

deur die wind  teen die rotse 

vasgedryf.  

 

“Dáár...daar’s hy korporaal!” roep 

een van die soldate en beduie. In die 

daglig wat moeisaam deur die 

wolkedak sypel, kan net-net die 

buitelyne van ‘n skip hier voor hulle 

uitgemaak word. Arme drommels wat 

dáár vasgekeer sit. Die reën het 

opgehou. Dis nog net die wind en die 

see. Geleidelik kan hulle nou 

mensefigure beken wat op die dek 

saamgedrom het. Daar is vrouens en 

kinders onder hulle...” 

 
Korporaal Christiaan Woltemade en 

sy soldate word aangesê om die strand 

te bewaak sodat wrakstukke nie dalk 

deur nuuskieriges opgepik word nie. 

bytplek is. Begin onder en werk 
boontoe. Pasop om nie 
bloedtoevoer af te sny nie.  

∗ Skryf neer wanneer 
slang gepik het. 

∗ Onthou: behandel vir 
skok. 

∗ Baie dokters ken nie slange nie 
dus bel: Gif eenheid: Rooikruis 
Hospitaal (021) 689 5227 of 
Gifsentrum (021) 863 1436     

Moenie: 

∗ Anti-serum spuit nie 

∗ Sny op wond nie 

∗ Suig nie (behalwe as 
apparaatjie het) 

∗ Toerniket aanwend nie 

∗ ‘n “dooie” slang optel 
nie 

Relatief min kan gedoen word vir ‘n 
persoon wat deur ‘n slang gepik is en 
dus moet die pasiënt so gou moontlik 
by ‘n dokter of hospitaal besorg word.  

∗ Mens weet gewoonlik onmiddelik 
as ‘n slang jou gepik het.  

∗ Maak die slang dood, indien 
moontlik, en neem saam hospitaal 
toe sodat die dokter kan weet 
watter behandeling om toe te pas.   

∗ 3 basiese, tipe slange kom voor:  

• Voortand slange: 
Kobra’s en mambas - 
slank en vinnig - gif: 
neurotoksies (baie 
vinnig) 

• Vou & 
voortandslange: Adders - dik en 
stadig - Gif: sitotoksies 
(Weefselverrotting, gif in groot 
dosis, 8 - 10 ure) 

• Agtertand slange: Boomslange, 
voëlslange - gewoonlik in bome - 

“Ons gaan luiperd - kruip!” 

“ Kyk, hier’s ek!” 

NOODHULP 

Wat kan ek lees? 



Die kultuurerfenis wat ons besit is aan 

ons gegee deur God wat ons weë bepaal 

van die begin van die wêreld af. Sedert 

die begin van die wêreld (met die 

skepping van die mens) was daar kultuur. 

Die eerste mens het die opdrag gehad: 

Bewerk en bewaak. Hulle moes die diere 

name gee en het dus as werktuig in die 

beoefening die taal gehad. God het dit 

gewil dat ons, deur woorde te spreek en 

dade te doen Hom sou loof en eer en 

gehoorsaam wees. Met die sondeval het 

die kultuurbeoefening in twee dele 

verdeel nl. Die van die gelowiges en die 

van die ongelowiges. 

 
Die kultuurbeoefening van die ongeloof 

maak kunsmatige verdelings en 

verenigings en dwing die mens om 

keuses te maak wat God nie van ons eis 

nie. Ons hoef nie te kies nie – ons weet 

wat om te doen. Ons het die fondament: 

dis die Woord van God, en ons moet 

slegs daarop bou. 
In die besinnings oor ons 

kultuurbeoefening moet ons ‘n lewensstyl 

handhaaf wat die eie ek prysgee en werk 

in die Heilige Gees. Nie sporadiese 

keuses nie maar vas soos ‘n rots moet ons 

in die lewenssee staan. 

 
As ons kultuur wil definieer dan moet ons 

volgens dr. NJ van der Merwe sê: 

“Kultuur is beskawingen ontwikkeling 

van die menslike gees. Dit geld vir mense 

sowel as vir volkere. Elke volk wat ‘n 

selfbewuste volkspersoonlikheid 

openbaar het sy eie kultuur. Die 

Afrikaner as afstammeling van die Geus 

en Hugenoot vind sy kulturele roeping 

daarin om in alle rigtings die heerlikheid 

van sy Skepper, wie se beelddraer hy is, 

tot openbaring te bring. Dit gee eenheid 

van strewe aan al die geestelike 

werksaamhede van ‘n nasie.  
Dit is bevry van staatsvoogdyskap en 

kerklike oorheersing. Die kultuur vanuit 

christelik-nasionale lewensbeskouing is 

ordend en vernuwend. Dit verdiep en 

behou en suiwer.” 

 
Geen kulturele aktiwiteit mag bots met 

die basiese beginsel nie en die Bybel 

word dus as toetssteen gebruik ook in ons 

kultuurbeoefening.  
Die teenoorgestelde is ook waar - waar 

geen kultuur in die ware sin is nie, 

ontaard die wêreld in ‘n onnatuurlike en 

duiwelse eendersheid van chaos. (Ps 2) 
By die beoefening staan pligsbesef en 

roepingsbewustheid. 
Die skeppingsdrang wat tot kunsuiting 

aanspoor vind sy gronde in sy wese as 

beelddraer van God. Die ontwikkeling 

van kultuur is dan ook die onmisbare 

strewe van enige volk om sy eie lewe te 

verseker. 

 
Dit is goed om te streef na materieële 

voorspoed maar as geld en goed in ‘n 

volk doel opsigself word en nie dien om 

vir kultuurontwikkeling gerbuik te word 

nie, dan beteken dit ondergang en dood. 
Hoe diep droewig stoflike armoede ook 

in ‘n land mag wees, is geestelike 

bankrotskap die ergste en noodlottigste 

van die twee. Gebrek aan materiële 

rykdomme mag nooit die rede wees in die 

versaking van hoë kultuurlewe nie. 

 
Dat die Afrikaner in sy 

Trekkersgeskiedenis ver weg van enige 

uiterlike simbole met slegs sy Bybel en 

omring deur ruwe heidendom sy 

geestelike lewe en kultuurbesittings so 

suiwer kon bewaar is toe te skryf aan sy 

Calvinistiese lewensbeskouing. 

 
Ons mag die leiding van ons kultuurlewe 

nie aan humanisme of natuuralistiese 

denkwyse oorgee nie. Ons moet veral 

waak daarteen om in die vere van ‘n 

ander volk te pronk.  

Waaragtige kultuur moet ‘n egte stempel 

dra. Alleen die ontwikkeling van ‘n eie 

sielelewe kan verswelging deur vreemde 

invloede afweer met gesonde assimilering 

van wat van ander volke geleer kan word. 

 
Voor 1914 was daar geen verskil oor wat 

die geestelike normbesef is nie; wel hoe 

om dit toe te pas (in die ongelowige 

wêreld) As daar sedelike en morele verval 

in ‘n volk is dan ontstaan daar ‘n 

kultuurkrisis. In ons sedelike lewe as volk 

moet daar orde wees. As ons ‘n 

lewensbeskouing handhaaf van “men bezit 

dezen wereld, en is self van deze wereld 

bezeten” dan gee ons ons 

verantwoordelikheid prys en die oes 

daarvan is totale vernietiging van ons volk 

se bestaan. Omdat die etiek buite die 

geloof nie bestaan nie, kan ons dus slegs 

on roeping uitvoer in geloof en 

geloofsgehoorsaamheid.  

 
God alleen is die Wetgewer in elke volk en 

taal en alle kuns moet daaraan onderworpe 

wees en daaraan getoets word om die 

blywende waarde te bepaal.. 

 
So het elke volk dan ‘n bepaalde 

lewensstyl wat alles wat hy doen beheers 

en bepaal. Die Afrikanervolk het sy begin 

in die Protestantse bodem met ‘n baie sterk 

wil tot vryheid om God te dien soos die 

Bybel hom voorskryf. Piet Retief, die 

eerste goewerneur van die Voortrekkers 

moes met sy hand op die Bybel plegtig 

hom verbind tot gehoorsaamheid aan die 

Wet van God. Hierdie onderwerping geld 

tot vandag almal wat homself identifiseer 

met die Afrikanervolk net soos die Gelofte 

by Bloedrivier. 

 
Alles wat dus in die egte christelike 

lewenstyl nie pas nie, moet uitgeban word. 

Alles moet gedoen word om die lewenstyl 

konsekwent suiwer te hou. Ons moet dus 

leer om “NEE!” hard en duidelik te sê vir 

die dinge wat met ons lewensbeskouinge 

bots sodat ons ‘n sterk en kragtige 

ontplooing van ons kultuur kan ondervind. 

Ons moet ook weer leer om duidelik en 

onomwonde “JA!” te sê vir dinge wat ons 

geestelik opbou en versterk in die stryd om 

ons geestelike en fisiese vryheid. 
Ons moet dus ons slawerny van die wêreld 

afgee om ons vryheid te herwin. Om ‘n eie 

karakter van goeie getuienis te dra en so 

ons roeping as gelowiges en ook as volk 

met gelowige grondslag uit te dra, moet 

ons wees: onverskrokke, kalm, beheers, 

vol entoesiasme en gevul met liefde en 

ywer vir dit wat ons geestelike besit is. 

 

  - “Moeder” -  

Riglyne waarvolgens kultuur beoefen moet word. 
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Vaderlandsliefde - FW Reitz 

 

Leef onder almal wat daar woel  

Een wat geen vonk van liefde voel? 

Is daar ‘n mens met gees so dood, 

Met hart so koud as sware lood? 

Vir vaderland 

Geen liefdeband! 

Die man is koud, die mans is dood! 

 

Hy is geen eie land eers werd, 

Sy hart is nes ‘n bees of perd, 

Wat hou van kos en stal en voer, 

En altyd na die voersak loer. 

Hom en sy land 

Verbind geen band, 

As geld en goed waar hy na loer. 

 

Maar wie sy land opreg bemin, 

Wie staan, of hy verloor of wen, 

Hy bly ‘n ware Patriot, 

Deur dik en dun, deur smaad en spot. 

Sy lewe gee, 

So lank hy leef 

Vir vaderland elk Patriot 

 

Hy is sy land en volk tot eer: 

En mag elkeen van hom tog leer 

Sy land te min en hoog te ag; 

Want al word hy nou ook belag 

Hy doen sy plig, 

In elk opsig, 

En eenmaal word sy naam geag. 



Hierdie tipe van moord word gewoonlik 

deur ‘n enkelinge gepleeg, -en of deur twee 

van die partye in ‘n liefdes driehoek beplan 

en gepleeg. 

Moordenaars soos genoem kan ook 

kategoriseer word as gewone misdaad en is 

veiligheidsmaatreëls in hierdie geval nie 

van toepassing nie aangesien die 

moordenaar gewoonlik ‘n familielid of 

kennis is wat vrye toegang tot die slagoffer 

se perseel het. 

 
Gewone misdadigers kan ook bendes of 

sindikate vorm om onwettig te bekom wat 

nie aan hulle behoort nie. In hierdie gevalle, 

alhoewel soms gewapen, -is die motief nie 

om tydens roof togte die slagoffers aan te 

rand of te vermoor nie, maar word die 

wapen as afdreig middel gebruik om 

toegang tot goedere of geld wat hulle wil 

roof te bekom, soos bv. die oopsluit van 

kluise. Wanneer hulle vasgekeer word soms 

in hul pogings om te ontsnap, -gyselaars 

aanhou en dood wanneer nie aan hul eise 

voldoen word nie, of per abuis dood indien 

daar ‘n oor en weer skietery tussen die 

bendes en polisie plaasvind, -soos bv. 

tydens ‘n bankroof. 
Gewone misdaad vind regoor die wêreld 

plaas en kan as gewone misdaad beskryf 

word en kan met verantwoordelike 

polisiëring en veiligheidsmaatreëls 

onderdruk word. In SA is daar nie ‘n 

verantwoordelike regering nie, -en daarom 

ook nie ‘n polisie diens wat met 

verantwoordelikheid optree nie, -en ruk 

gewone misdaad ook handuit. 

 

Die motiewe vir die moorde en aanvalle op 

wit mense in SA kan dus nie, soos uit 

voorafgaande blyk, -as gewone misdaad 

afgemaak word nie. Die aanvalle en 

moorde op wit mense word met militêre 

presiesheid gedoen. 
Selde ooit word iets waardevol gesteel, met 

uitsondering van wapens en ammunisie, 

maar word die wit slagoffer altyd op 

grusame wyse om die lewe gebring. 

 
Dit beteken dus dat die wit mense in SA die 

politiese teiken is en hulle self teen hierdie 

polities gemotiveerde moord bendes sal 

moet verdedig. 
Die enigste uitweg is om self bemande 

Brandwagte in woongebiede en 

gemeenskappe te vestig. Die 

Volksbrandwag is besig om met groot 

sukses hierdie gedagte by volksgenote tuis 

te bring. 
Die Volksbrandwag hou hom ook nie op 

met party politiek nie, maar het ten doel om 

die Afrikanervolk op te skerp om homself 

te kan handhaaf in 'n land waar die dood, 

aan die hand van 'n swart moordenaar, -jou 

elke oomblik van die dag in die gesig staar.  

  - Willie van der Grijp -  

 

As skrywer van die rubriek "Wees 

Paraat" onder die skuilnaam van 

"Walter die Wonderman" in "die 

Afrikaner" het ek gepleit dat Afrikaners 

strukture daar moet stel om burgerlike 

beskerming toe te kan pas -omdat die 

"Kommando" stelsel deur die ANC 

regime afgeskaf gaan word.  

Dit het intussen net soos ek voorspel het 

gebeur en is die witmens, en in besonder 

die Afrikaner, aan die genade van die 

kommunistiese ANC se veiligheidsmagte 

oorgelaat. 
Ek wil met hierdie skrywe weereens die 

aandag van volksgenote vestig op die feit 

dat misdaad in Suid Afrika hoofsaaklik 

polities gemotiveerd is -en nie gewone 

misdaad is nie.  

 
Dit is skrikwekkend dat selfs die duurste 

sekuriteit apparaat, sekerheid omheining 

en gewapende reaksie van sekuriteit 

ondernemings, -die misdadigers in SA nie 

stuit of afskrik nie. 
Die misdaad wat in SA gepleeg word 

moet nie as gewone misdaad benader 

word nie. Daar is slegs enkele gevalle 

waar die misdade deur die gewone 

misdadiger gepleeg word. Dit het in die 

afgelope 10 jaar duidelik geword dat 

diefstal nie die dryfveer agter misdaad in 

Suid Afrika is nie, maar moord. 
'n Mens kan die dryfveer agter hierdie 

misdadigers as niks anders as polities 

gemotiveerd beskryf nie. 

 
Lesers moet in herinnering roep; -die 

grusame dade wat swart terroriste vanuit 

ons buurstate voor die ANC regime se 

oorname gepleeg het. Destyds was 

daardie terreur dade netsoos nou ook ras 

gerig! 
Destyds was dit ‘n aanvaarde feit dat die 

terreur dade polities aangedrewe is, -

vandag word dit as gewone misdaad 

gepropageer!  Die feit dat die misdadiger 

vandag ook swart is, -en hulle toespits op 

die wit gemeenskap, -en diefstal nie die 

uitsluitlike motief van die huidige swart 

misdadigers is nie, -en dat dit duidelik is 

dat die doodmaak van die witmens soos 

destyds die motief is, -bevestig dat 

hierdie rasgerigte misdade polities 

aangedrewe is. 

 
Met die ANC se bewind oorname in 1994 

is die witmens van SA se mag nie 

vernietig nie, maar was die oorname as 

gevolg van verraad wat gepleeg is deur 

die NP regering met die hulp van 

skynregse party politieke leiers, -en oud 

weermag generaals. 
Dus, alhoewel die terroriste van destyds 

vandag die regering van die dag is, moet 

besef word dat die ANC regime ook weet 

dat die witmens nog steeds oor die 

vermoë beskik om terug te neem wat deur 

verraad van hul vervreem is. 
Daarom kan aanvaar word dat die 

kommunistiese ANC regime alles in sy 

vermoë sal doen om die witmens van 

hierdie land algeheel weerloos te maak. 
Die wapen wet, die ontbind van die 

Kommando's en die feit dat misdadigers en 

oortreders by wyse van wetgewing deur die 

ANC regime beskerm word is die 

bevestiging daarvan. 
Uit voorafgaande moet mens dus ook 

aanneem dat die eskalasie van misdaad 

polities aangedrewe is. Die militêre 

presiesheid en die deeglike beplanning wat 

met elke misdaad gepaard gaan, bevestig 

ook dat misdadigers opgelei word om die 

misdade te pleeg. 
Die ouderdomme van hierdie misdadigers 

beteken ook dat dit nie die oud MK lede is 

wat die misdade pleeg nie, maar jeugdige 

swartes is wat sedert die ANC regime se 

bewind oorname opleiding gekry het, en 

steeds kry. Ek wil dit waag deur te sê dat 

hulle waarskynlik gerekruteer word en 

opgelei word deur oud MK lede en met die 

belasting betaler se geld besoldig word. 

 
Alvorens die witmens, -en by uitstek die 

Afrikaner, besef dat die misdade wat 

vandag in SA gepleeg word, -die 

voortsetting van die terreur dade is wat 

destyds deur die ANC se MK gepleeg is, -

en nou onder die dekmantel van gewone 

misdaad gepleeg word, -sal geen gewone 

veiligheidsmaatreëls die huidige vlaag van 

misdaad stuit nie. 

 
Gewone misdadigers is nie daarop uit om 

die een wat beroof word fisies leed aan te 

doen nie. Die doel is gewoonlik om iets te 

bekom wat begeer word, -m.a.w. –die 

gewone misdadiger is ‘n dief, -iemand wat 

steel, -‘n skelm, -wat in die geheim iets vat 

wat nie aan hom of haar behoort nie. 
‘n Gewone misdadiger sal ook probeer 

wegkom as hy/sy betrap word, -en soms in 

'n poging om nie gearresteer te word nie -

die een wat hom/haar op heterdaad betrap 

het beseer, -soms noodlottige beseer, maar 

nooit met voorbedagte rade iemand fisies 

leed aan te doen nie. 

 
Dus is diefwerings, alarmstelsels, 

veiligheid omheining, kwaai honde ens. 

genoegsaam om die gewone misdadigers af 

te skrik, en sal die gewone misdadiger 

eerder na 'n plek soek waar hy/sy 

onopgemerk kan steel. 
In die verlede was ‘n goeie en kwaai 

waghond selfs op afgeleë plase 

genoegsaam om die skelms af te skrik. 
Ook het 'n gewone moordenaar gewoonlik 

‘n motief as hy/sy nie ‘n geestelike 

versteurde is nie. Praat ‘n mens van ‘n 

moordenaar in die algemeen, -word verwys 

na iemand wat ‘n moord pleeg oor ‘n 

erfporsie, afpersing, liefdes driehoek ens. 
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Brandwagte die Enigste Uitweg! 



sal word nie. 
As jy dan in hierdie tyd jou nie wil kwel 

oor jou, jou kinders en jou volk se sterwe 

nie, -is daar een sakie wat jy nie moet 

vergeet nie; -en dit is dat die lewe nie in 

ons sterwe eindig nie, maar dat daar 'n 

lewe hierna is wat nimmer eindig....... 
Die keuse wat hier gemaak word bepaal 

nie net die lewe hier nie, maar ook hoe 

daardie nimmereindigende lewe gaan 

wees. 

 
Moet nie in hierdie jaar en die tyd wat 

voorlê vrede met God en jou volk se 

vyande soek nie. Kom in verset teen die 

kommunistiese aanslag en verwerp die 

huidige bestel in sy totaliteit. Raak aktief 

betrokke in die stryd om ons volk en sy 

jeug geestelik en fisies paraat te kry . 

Raak deel van dié wat offers bring om 

die sataniese aanslag op ons volk en sy 

jeug teen te kan staan en af te weer. 
Laat jou voorneme vir die jaar en die jare 

wat kom wees om jou lig so te laat skyn 

dat ander wat vrees, wat nie aan die 

verskrikking wil dink nie -nader getrek 

kan word om deel te word van die stryd 

om ons volk van ondergang te red. 
As dit gedoen word -sal ons volk weer 

die vryheid smaak! Sal dit God volgens 

Sy Woord behaag!  Sal ons sterwe nie 

sterwe wees nie, -maar die begin van 'n 

nimmereindigende lewe wees!   
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Volksbrandwagkampe 2006: 

∗ Spesialiseringskamp: veldkosse (ouderdom 

18+ )   3-7 April 

∗ Noodhulpkursus: Vlak 1 –geldig vir 3 jaar  

(Kontak sekretaresse vir besonderhede) 

∗ Winterkamp -  26 Junie - 1 Julie 

∗ Geskiedeniskamp: 25 - 29 September  

∗ Somerkamp: 4 - 9 Desember  

(Offisierskampe op aanvraag) 

Bespreek  asb vroegtydig by: 

Rencia 014 721 0007 /072 445 4835 

volksbrandwag@webmail.co.za /  

faks: 086 655 5608 of  

Oom Willie 082 532 9656              

086 616 1073  (faks) /djb@telkomsa.net 

Wil u meer weet van die Volksbrandwag? 

Kontak enige-een van die volgende persone 

Voorsitter: Willie van der Grijp 082 532 9656 / djb@telkomsa.net 

Sekretaresse: Rencia de Villiers 014 721 0007 / 072 445 4835   

Hulp-sekretaris: Dawie Buitendach 083 258 4248 

Om Middernag 31 Desember 2005 het 

klokke regoor die wêreld gelui om die 

einde van 2005 -en die begin van 2006 aan 

te kondig! Miljoene der miljoene mense, 

waaronder ook Afrikaners het daardie 

oomblik met pret, vrolikheid en vreugde 

beleef en het dié met probleme, kwellinge, 

vrese en hartseer dit in daardie oomblikke 

probeer vergeet en/of onderdruk. 

 

Wanneer hierdie skrywe van my egter deur 

ons "Volksbrandwag" lesers gelees word 

sal die eerste maand van 2006 reeds naby 

aan sy einde staan of tot die verlede 

behoort. 
Sal dit reeds tot almal deurgedring het dat 

die haglike toestand waarin die 

Afrikanervolk verkeer in 2006 steeds ‘n 

werklikheid is! 
Die berigte van intimidasie, misdaad, 

verkragtings, moorde ens. wat in die pers 

en oor die lug aangekondig word het reeds 

vroeg in die nuwe jaar 'n aanduiding gegee 

dat toestande toenemend versleg. 
Is daardie kortstondige Oujaar- en 

Nuwejaar vreugde reeds vergete en glim 

die swaard van vernietiging steeds oor 

alles wat vir die Afrikanervolk lief en 

dierbaar is. 

 
Die gevare wat ons voor oë staan is nie net 

die verlies van die materiële nie, maar van 

die lewe self. Dit is so verskriklik dat baie 

nie eens daaraan wil dink nie en dit uit 

die gedagtes wil weer. So asof met die 

gesegde "drink en wees plesierig want 

môre sterf ons" hierdie bedreiging sal 

afweer. 
Feit is egter om die dood aan die hand 

van 'n kommunistiese barbaar 

tegemoet te gaan onbeskryflik is en nie 

uit jou gedagtes geweer durf word nie. 

Doen jy dit, weer jy ook die Goddelike 

opdrag van lewe wat God jou voor tot 

aansien geroep het uit jou gedagtes. 
Reeds aan die begin van tyd het God 

sekere riglyne vir lewe in Sy Woord 

daar gestel en saamgevoeg wat 

bymekaar hoort. 
Ook aan elke volk het God 'n land 

gegee waaroor hy moet heers en regeer 

en sy kinders volgens Sy Woord in op 

te voed en aan hulle en hulle se kinders 

'n toekoms te gee. 
As jy dan die verskriklikheid van die 

kommunistiese aanslag uit jou 

gedagtes weer, nie daaroor wil praat 

nie, -nie in verset kom teen hulle wat 

jou volk en God se vyande is nie, -

verskonings aanbied om nie by die 

stryd vir oorlewing betrokke te raak 

nie -is daar een ding wat jy moet weet; 

-en dit is dat jy as witmens nie gespaar 

Willie van der Grijp 

 (Voorsitter "Volksbrandwag" en 

ANB) 

2006 Stryd vir die Afrikanervolk 


