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‘n Voorstelling van
die slag van
Majuba met perde
uitgevoer

Was jy al op Majubaberg? Nog nie?
Hier’s ’n klompie foto’s
van vanjaar se fees om
julle lus te maak om
volgende keer saam te
gaan.

Ken jy die land?

Perdeboeresport
Ssslossss!! Maar
nogtans lekker.
Almal wat die berg aangedurf het
kom bymekaar waar oom Hendrik
van Blerk (kyk boekbespreking bls 8)
weer die Geskiedenis vertel.

n

Die fikses (en minder
fikses) bestyg die berg.

Uitsig op
die kamp
van bo af.

Kyk net hoe lekker
sing ons!

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

Ken jy die land waar die
Boerevolk woon?
Land met sy berge terasse
gekroon?
Land met sy ruimtes so wyd en so
vry?
Ai, dis die land dis die wêreld vir
my!
Refrein:Ken jy die land?
Ken jy die land?
Ken jy die land waar die
Boerevolk woon?
Ken jy die land waar die
Boerevolk woon?
Ai, dis die land, dis die wêreld vir
my
Ken jy die land waar die
springbokke bly?
Land met sy troppe , sy kuddes
aan’t wei?
Land met sy gasvrye wonings
daarby?
Ai, dis die land, dis die wêreld vir
my!

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:

Deelnemers kan ‘n gedig, kortverhaal ( enige

Die Volksbrandwag

onderwerp) of ‘n berig skryf oor enige aktiwiteite en
funksies van die Volksbrandwag. Dit kan humoristies of

Posbus 166

ernstig wees, laat jou gedagtes gaan

0512

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

E-pos: volksbrandwag@webmail.co.za

Alma
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Gifappel (Solanum
panduriforme)
Voorkoms:
∗Meerjarige struikie met diep
onderliggende wortelstok.
∗Blare is harig.
∗Vrugte is vlesig en geel
wanneer ryp.
∗Pers blommetjie met geel
hart.
∗Versteurde plekke.
Gebruike:
∗'n Pulp van die groen vrugte
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vir tand-, tandvleis- en
verhemeltepyn.
∗Rook vir tandpyn.
∗Dit bevat 'n verdowende stof.
∗Die blare van sommige soorte
word
geëet.

∗Party spesies se sap word

gebruik om melk mee dik te
maak.
∗Smeer aan omlope.

Spesialiseringskamp
3 - 7 April
Maandag:
∗ Waarom probeer

oorleef?
∗ Oorlewingstoerusting

Om vuur onder
oorlewingstoestande te maak,
kan nogal vernuf en en geduld
vereis. Gelukkig is daar in SuidAfrika 'n oorvloed van bome en
struike op die meeste plekke
beskikbaar. In die boomlose streke
soos die Karoo is daar struike soos
die gannabos en die boesmankers
wat redelike goeie brandbare
materiaal verskaf. Droë vee- of
wildsmis kan ook gebruik word.
Vure moet altyd met sekere
veiligheidsmaatreëls in gedagte
aangesteek of geblus word aangesien
veldbrande doodsgevaarlik kan wees:
∗ Maak die omgewing (tot 3 meter
vêr) rondom 'n voorgenome vuur
skoon van alle brandbare
materiaal.
∗ Indien 'n sterk wind waai moet die
vuur liewer in 'n gat gemaak word
of as die wind baie sterk waai
moet dit liefs geblus word totdat
die wind gaan lê het.
∗ Pas die vuur altyd op, moet dit nie
sonder toesig laat nie.
∗ Hou die vuur klein en ook
hanteerbaar.
∗ Moenie die vuur teen ou
boomstompe of ander brandbare
materiaal maak nie.
∗ Blus 'n vuur deeglik deur water of
sand daarop te gooi en toets of die
vuur wel dood is.
In jou noodrugsak kan jy 'n
verskillende aantal vuuraanstekers

saamdra:
∗ Sigaretaanstekers (meer as een).
∗ Vuurhoutjies waarvan die koppe
in was gedoop is om dit teen vog te
beskerm. Krap eers die was af
voor dit gebruik word.
∗ Die magnesiumblokkie met
flintstrokie, verkrygbaar by
winkels wat kampeertoerusting
verkoop.
∗ Vergrootglas, verkieslik een met 'n
groot lens en hoë vergroting om
die maksimum sonstrale te
versamel.
∗ Droë tontel om die vuur mee aan
te steek. Die materiale wat
hiervoor geskik is, is die sagte
voering in voëlnessies, droë
dieremis, dooie blare, boombas,
die rafels van katoentou of selfs
stukkies van katoenklere, die
kruit van 'n patroondoppie,
pluisies van sommige plante soos
distels en skraalhans of watte uit
jou noodhulptassie.
∗ Ten minste 2 meter dun
koperdraad indien jou
motorbattery beskikbaar is. 'n
Bogie, harde reguit stokkie, sagte
basisplankie, laerplankie en tontel
om op die Boesmanmanier vuur te
maak. Hierdie items kan ook in
die veld verkry word, bv.
rosyntjiebos is geskik vir die
harde reguit stokkie terwyl
wildevyhout weer geskik is vir die
basisplankie.

Dinsdag:
∗ Water!
∗ Veldvrugte
Woensdag:
∗ Ander plantkosse

Donderdag:
∗ Vuurmaak
∗ Vierbeen en tweebeen
(en natuurlik die sonder
bene )- vleis: (Wippe en
strikke ens.)
Vrydag:
∗ Nog Wippe en strikke
∗ Samevatting

Bespreek asb dadelik
sodat ons die aanbieders
kan finaliseer.
Hierdie kamp is egter nie
geskik vir beginners nie.
Besprekings:
Rencia
014 721 0007
volksbrandwag@webmail
.co.za
of
Oom Willie
082 532 9656

Volume 2, Uitgawe 1

Meer mense gaan dood aan
blootstelling as aan enige-iets ander
tydens oorlewingsituasies. Daar
bestaan verskeie natuurlike skuilings
bv. ’n grot of gat in ’n grondwal.
Ander bewoners kan egter voor jou
daar wees soos wilde diere en dit is
dikwels nie die moeite werd om sulke
diere eers te verjaag nie. Dus sal
mens eerder jou eie skuiling bou.
Waar bou mens nie ‘n skuiling nie ?
∗
Nie in ‘n droë rivierloop nie.
Jy kan nie bepaal of dit hoër
op gereën het en daar dalk ‘n
vloedgolf op jou afkom nie.
∗
Nie onder bome gedurende ’n
donderstorm nie. Weerlig
slaan maklik op hoë bome
veral as dit enkel staan. Groot
takke kan ook afbreek tydens
kwaai wind.
∗
Nie onder vrugtebome wat dra
nie. Hierdie bome word
besoek deur diere soos
olifante ens.
∗
Nie in wildpaadjies nie, veral
nie naby die rivier nie. Jy mag
dalk onwelkome besoekers
kry.

Dr HF Verwoerd: Volksman en Leier
Dr. Verwoerd was in sy tyd ‘n baie
geliefde man, met ’n oop kop en twee
voete stewig op die grond. Dié wat hom
persoonlik geken het, het slegs met die
grootste respek en agting van hom
gepraat. Ons haal hier enkele staaltjies
aan uit die boek “Sò onthou ons hom,
Verwoerd.” Mnr. Willie Dyason is aan
die woord:

Na aanleiding van iets wat gebeur het,
het ek, in my naïwiteit, eendag vir hom
gesê: “Doktor, dit lyk my die politiek is
maar ‘n vuil spel.”
Dit was die eenkeer wat ek gevoel het ek
moes liewer stil gebly het. Doktor het
my onmiddelik kortgeknip en gesê:
“Nee, die politiek is nie vuil nie. As daar
vuil spel is, is dit die spelers se skuld.”
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∗

Nie naby stilstaande water nie.
Muskiete en muggies sal jou
baie pla en diere wat as
voedsel kan dien raak ook
verwilderd.

Oopte:
Gaan staan op die hoogste plek op
die vlakte en kyk waar die wind die
stilste is. (kyk na die grashalms)
Hierdie is die laagste plek of ‘n
“vou” in die vlakte. Maak egter seker
dat slange en ander ongediertes nie
ook dink dis ’n ideale plek nie.
∗
Klippe: Pak klippe in ’n
halfmaan teen die heersende
windrigting. As jy genoeg tyd
het kan jy ’n vierkantige
skuiling bou wat dan ook dien
as beskerming teen wilde
diere. Maak egter seker dat
die klippe goed pas en nie op
jou kop afkom nie. ’n Vuurtje
kan ook binne so ’n skuiling
gepak word. ‘n Dak kan met
takke met baie blare aan
gebou word. Onthou net om
‘n tipe “geut” oop te los vir
die vuurtjie.

Wanneer hy sy beleid aan swart mense
verduidelik het, het Doktor graag
fabels vertel...
”Sê nou ek boer met mielies en jy boer
met beeste. As jou beeste in die nag
kom en my mielies opvreet, is daar
mos moeilikheid, groot moeilikheid.
Die mielies is weg en die beeste word
vet. Nou is ons kwaaivriende.
Maar as ons nou ooreenkom om ‘n
heining tussenin te sit kan ek mos
voortgaan met my mielieplantery en jy
met jou beeste, want hulle kan nie
meer in die nag oorkom nie. Dan gee
ek jou van my mielies vir voer, en jy
gee vir my melk en ek koop by jou
vleis. Dan is ons goeie bure en almal is
tevrede.
So is apartheid: leef en laat leef...”

∗

Gat in die grond: Grawe ’n gat
ongeveer 50cm diep en gooi
die grond wat jy uitgrawe aan
die windkant van die gat. So
kan jy maklik ‘n grondwal van
tot ‘n meter hoog agter jou

opbou. Maak egter seker dat
die grondwal nie bo-op jou
afskuif nie deur dit te stut met
takke of pale.
In enige van hierdie skuilings kan jy
ook ‘n “Boesman-bed” maak. Grawe
‘n sloot solank as jyself en ongeveer
30cm diep. Maak jou vuurtjie daarin
en as jy gaan slaap, sprei die kole
mooi eweredig oor die lengte van die
gat en gooi ‘n laag grond bo-oor.
Siedaar! ‘n Heerlike warm bed.
Pasop net vir die kooltjies!

Een Sondag aan tafel het een van die
kleinkinders aanhou neul om iets van
daardie silwer stelletjies met mostert,
sout en peper in die hande te kry. Pa
het gesê nee en ma het gesê nee, maar
dit help nie. Naderhand sien ek oupa
neem oor. Hy sê vir die knapie:
“Kom, Oupa sal vir jou gee.”
Hy maak die bakkie oop, skep die
mostert met ‘n lepeltjie en laat die kind
proe. Sy asem het byna weggeslaan.
Oupa sê: Mamma het met jou gepraat
en Pappa het met jou gepraat en jy wou
nie luister nie. Het jy nou geproe? Sal
jy dit weer doen?”
Einde van die storie.

Deur sy voorbeeld het Doktor aan my
getoon wat selfbeheer en naasteliefde
is, hoe mens gesag kan uitoefen sonder
om jouself te verhef, en wat ware
leierskap beteken....
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Piet
Piet Potl
otlood -

Oswald Pirow
Pirow

Die Stormloop van die Vroue:

Verteller: Die grootste deel van die
Tweede Vryheidsoorlog was die
kosposisie in Potchefstroom moeilik. Van
tyd tot tyd het dit kritiek geword. Op sy
ergste was dit kort voor die einde van die
tweede Engelse besetting. Daar was met
tussenposes vier besettings waarvan die
laaste een tot by die vredesluiting
geduur het.
As die boere in die dorp was het hulle
voldoende vleis en mieliemeel uitgedeel
maar met die engelse in die dorp het ons
maar noustrop getrek. Die wat genoeg
water in die hande kon kry vir tuinmaak
het kool en rape geplant maar dit was
die uitsondering.
Maar dit was nog niks in vergelyking
met die toestand wat in die berugte
konsentrasie-kamp, net oorkant die
Mooirivier, geheers het nie. Daar het die
kinders en vrouens letterlik in honderde
van die honger gesterf.
Die hoofdeel van die Engelse mag was
besig om weswaarts te skuif. ‘n Groot
hoeveelheid blikkieskos, klinkers en
ander eetware is hier versamel en kon
nie verskuif word nie omdat die muile
soos vlieë aan perdesiekte gevrek het.
Genl. Ben Viljoen het die treinbrug
opgeblaas sodat die ware ook nie met die
trein verskuif kon word nie. Die
opperbevelhebber het dus ten einde raad
beveel dat alles met lampolie deurdrenk
en verbrand moes word, eerder as dat die
honger vroue en kinders dit kry.

Toneel 1
Eenvoudige eetkamer/woonkamer met
tafel, 2 stoele, lamp op die tafel ens. Tant
Betta en Piet Potlood sit by die tafel in
gebukkende houding (koppe naby
mekaar) soos twee wat iets in die geheim
bespreek.
Tante: Jy sê Genl.De Wet kan niemand
spaar om ons te kom help nie?
Piet (snuif): Nie eers tien man nie,
tante; die krygsraad sê die Engelse hou
hulle te besig. Ons moet maar self plan
maak.
Tante: Ag dink net...al daardie kos. En
ons kindertjies gaan honger bed toe...
(Skud haar kop).
Piet (antwoord eers nie, dink diep)(sê
skielik): Ons moet ‘n vrouekommando
kry!
Tante (kop ruk op, verbaas): Hoe nou?
Piet (snuif): Die vroue moet die kamp
bestorm. Hulle sal nie op vroue skiet nie.
Tante: Watwou. Hulle sal skiet sonder
om tweekeer te waarsku.
Piet: Nouja, dan moet ons hulle op ‘n
ander manier skrikmaak....en die vroue
sal ‘n groot lawaai moet opskop as die
Engelse al hardloop.

Tante (bra skepties): Hoe wil jy dit
regkry?
Piet: Ek weet nie (snuif)...maar Tant
Betta moet maar solank met die ander
vrouens praat...(By die deur wag hy tot
Tant Betta ‘n doek oor die lamp gooi,
suutjies uit.)
Tante (By haarself): Al daardie kos...

Toneel 2
Straattoneel. Klomp tantes om Tant
Betta geskaar in ‘n houding van
sameswering. Hulle praat sag. Kortkort word daar oor die skouer gekyk.
Tant Betta (bietjie harder): Gevaar?
Wie dink aan gevaar as jou kinders nie
kos het nie.
Santie: Jy’s reg Tant Betta, my
Kareltjie het gister heeldag net ‘n
bietjie kafferkoringpap en rape te ete
gekry...
Martie: Ek sal my skoene verruil vir
een blikkie ‘Bully Beef’. My kinders
weet nie meer hoe proe vleis nie, dis
net pap in die oggend, pap in die
middag en pap...
Hetta: Julle moet weet, daardie
engelse gaan op ons skiet...!
Santie (‘n groot dik vrou): Ag jong,
sorg maar dat jy agter my bly.
Tant Betta: As ons ‘n mooi klompie
vrouens bymekaar kan kry...
Martie: Ek weet van ‘n hele paar
vrouens wat sal help.
Santie: Daar’s my susters en die
buurvrouens...en ek dink ek moet
dadelik vir Lena en Tessa...
Hetta (val Santie in die rede): Wag, ek
sal ‘n draai by Saartjie gaan maak...
(Almal draai om en begin wegstap,
haastig om vir ander te gaan vertel.)
Tant Betta: En onthou julle
kruiwaens...(breek af)
Engelsman stap verby en kyk haar skeef
aan; Tant Betta trek haar neus op, as
hy verby stap kyk sy hom agterna en
vryf haar hande ewe wipperig oor haar
voorskoot.

Toneel 3
Tafel en stoel. Die Engelse offisier sit
agter die tafel, ewe belangrik.
Landros Tom (oud en siek) en Dominee
Albertyn (jonk en enrgiek) stap die tent
binne.
Landros: U het ons laat roep, kolonel?
Dominee: Is daar ‘n probleem?
Kolonel (Hoogdrawend): Ek het te
hore gekom dat daar ‘n poging
aangewend gaan word om die hoop
voorraad te plunder, Dominee.
Landros (Verbaas, kyk na die
dominee): Hoe...?
Dominee: Kolonel, ek kan u verseker

dat ek...
Kolonel (Val hom ongeskik in die
rede): Ek waarsku u, daar sal geen
onderskeid getref word tussen man,
vrou of kind nie. Enigeen wat hierdie
kamp nader sal geskiet word.
Dominee: Gaan julle regtig daardie
hele yslike hoop (wys na skuins agter)
verbrand?
Kolonel: Dit is so.
Landros (stem bewe effens): Weet u
hoeveel kinders daar in hierdie dorp is
wat honger ly? Kan u nie maar net ‘n
deel daarvan afstaan aan die vroue en
kindertjies nie?
Kolonel (met valse simpatie): Menere,
dit spyt my, maar my bevele moet ek
uitvoer. Ek waarsku weereens, met
alle erns, moet geen onbesonne dinge
doen nie. (Draai sy rug op hulle en hou
hom kamstig besig met papiere.)
Dominee en Landros draai verslae om
en stap uit.

Toneel 4
Tant Betta en Piet by die kombuistafel,
lamp op die tafel soos in eerste toneel.
Piet (snuif): As alles reg verloop, gaan
die 500 Engelse soldate môre vertrek.
Tante: Ek hoop net nie hulle kry dit
in hul koppe om die hoop kos sommer
helder oordag te verbrand nie. Dan
kan ons maar alles los.
Piet: Nee wat, Tante, die kolonel en
25 kakies gaan glo spesiaal agterbly.
Dan steek hulle eers laat die nag die
hoop kos aan die brand net voor hulle
ry.
Tante: Mooi....Ek het die twee
haelgeweers uit hul wegsteekplekke
uitgehaal. Jy sorg vir die bokhael, nê?
Piet (snuif): ...en lopers, tante.
Tante: Ek het my kleinseuns mooi
vertel wat jy gesê het hoe hulle moet
maak.
Piet (angstig): Het tante my naam
genoem?
Tante: Nee, niemand weet dis jy wat
alles reël nie. Nie eers die vrouens nie.
‘n Geluidjie buite êrens laat albei vries
en rondkyk. Alles doodstil. Hulle haal
weer asem.
Tante (sagter): Ons moet oppas vir
daardie zoeloe-spioen. Hy het ore soos
‘n wildsbok...(Kyk oor haar skouer.)
Piet (Skuif nader): Onthou Tante
daardie boks klappers wat ek destyds
weggesteek het?
Tante (stamp opgewonde op die tafel):
Dit sal vir jou ‘n ding wees! Jou ou
doring!
Piet (Glimlag, snuif): Het die vrouens
al genoeg leë blikke bymekaar?
Tante: Ja, en die kruiwaens staan
gereed.
Piet (Staan op; knipoog vir Tant
Betta): Môrenag...!
(Tante gooi ‘n doek oor die lamp. Piet
glip gebukkend uit by die deur.)
Tante (By haarself): Mag Piet se plan
werk! Mag die Here ons help!
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- R de Villiers -

Skerpioene
Eienaardig genoeg is mense amper
net so bang vir ‘n skerpioen as vir ‘n
slang, hoewel daar selde iemand
doodgaan van skerpioensteek. Dit is
egter baie seer.
Die skerpioene waarvoor mens moet
pasop is die met die dik sterte en
klein knypers, onge-ag wat die kleur
of soort is.

Simptome:
∗

Onmiddelike erge pyn by die
steekplek.

∗

∗

Bytplek is nie noodwendig
sigbaar nie.

Abnormale sensasies in hande,
voete en gesig.

∗

Hiper-aktief en rusteloos

∗

Praat en sluk moeilik.

∗

Versnelde pols.

∗

Spierlamheid

∗

Asemhalingsprobleme

Behandeling:
Dik stert - neem persoon dokter toe
so gou moontlik. Behandeling soos
vir dun stert kan toegepas word.

4 Basiese soorte kom voor in SuidAfrika nl.
∗

Swartklip skerpioene onskadelik

∗

Gladdekop- grawende
skerpioene - onskadelik

∗

Transvaalse
Dikstertskerpioene - Gevaarlik

∗

Westelike
Korreldikstertskerpioene gevaarlik

Piet Potl
otlood -Oswald Pirow
Pirow
Toneel 5
‘n Hoop Blikkieskos, kiste, bondels alles
opmekaar aan die linkerkant. Twee
soldate is besig om kiste lampolie oop te
breek om die hoop aan die brand te kan
steek. Die kolonel hou toesig.
Kakie 1 (senuweeagtig vir sy maat):
Ek hoor die boere is in die omgewing...
Kakie 2: Wel, ons is so te sê op pad.
(Worstel met die kis) ...het eintlik ‘n
koevoet hier nodig...
Kolonel (Stap heen en weer, hande
agter die rug. Kyk onrustig rond.): Toe,
toe, opskud daar, ons het nie heelnag
tyd nie.
Kakie 1 (Kyk oor sy skouer): Ek
verbeel my...(hy luister, oë rek)...nee,
ek verbeel my nie!
(Geskreeu word duideliker uit die
agtergrond): “Die boere kom met die
Ventersdorppad! Die Boere kom!”
(Altwee kakies ruk regop, en een laat
val sy stuk gereedskap).
Kolonel (briesend): Maak oop daardie
lampolie! Maak oop, sê ek!
Die twee draai na hom toe om te
protesteer; geweervuur hoorbaar; hulle
val plat en die kolonel gryp na sy hoed,
asof ‘n koel daardeur is. Die
klapperskote gaan af; deurmekaar
geraas, geskreeu: “Dis die boere!”, “De
Wet!”, “Oh no!”. Geluid van baie voete
en ‘n gdruis van leë blikke en die

∗
Lokale inflammasie
ontwikkel.

Dun stert - yspakke, koeksoda,
skokbehandeling.
Die Transvaal dikstert skerpioen kan
ook gif spuit. As die gif in ‘n persoon
se oë beland : was en was en was met
koeksoda – oplossing of melk.
Foto: The Wildlife in South-Africa

gerammel van sinkplate. Nog ‘n paar
skote val.
Die twee soldate spring vervaard op en
val oor hulle voete en oor mekaar sos
hulle hul uit die voete maak.
Kolonel (hardloop agterna): Kom terug,
julle lafaards! (Links af)
Vroue, tant Betta aan die voorpunt regs
op, stoot kruiewaens vol leë, rammelende
blikke, roep oorlogskrete met lae
stemme, stamp die voete, rammel
sinkplate, stop voor die hoop voorraad.
Tant Betta (uitasem): Sulke lafaards.
Dit sal hulle leer! Kom dames, laat ons
aan die werk spring. Voor die engelse
dalk snuf in die neus kry en terugkom
moet hierdie hoop verdwyn.
Vrouens spring aan die werk. Piet
verskyn links agter op die toneel met ‘n
waentjie. Begin hier en daar iets optel.
Hetta (sien hom raak): Haai, weg daar.
Mense wat weggekruip het is nie
welkom nie!
Piet (Huilerig, snuif): Ek is darem
ook’n boerseun, Tante. Ek het honger...
Santie (spottend): Hy dink seker dis
Elandsheuwel se pampoene!
Seun: Miskruier, hier is jou kos! (Gooi
Piet met ‘n miskoek.)
Die miskoeke reën op Piet; hy gee huilhuil pad. Eenkant, met haar rug op
almal gedraai, staan Tant Betta en skud
haar kop; huil stilletjies.

Agterna:
Verteller: Tant Betta durf niks doen
om die arme Piet te help nie want dan
sou die Swart spioene al te gou gesnap

het watter rol Piet eintlik speel. Toe
die miskoeke opraak het party seuns
klippe opgetel en skielik het ‘n stuk
sinkplaat deur die lug gewoer en Piet
in die waai van sy been getref. Hy het
hinkepink gevlug maar skaars by die
huis aangekom toe die dokter opdaag
(deur tant Betta gestuur). Die wond
het lelik ontsteek maar met getroue
verpleging kon Piet na drie weke weer
loop. Dit spreek boekdele dat Piet,
selfs in sy koorsige toestand, niks aan
die mensliewende dokter uitgelaat het
omtrent die ware toedrag van sake
nie. Die oubaas het wel agtergekom
dat Piet nie die swaksinnige
voëlverskrikker is wat hy voorgee nie,
maar baasspioen? Nog nooit nie!
Ewentwel, deur Piet se lis en die vroue
se durf, het die yslike hoop kos van
eienaar verwissel. Om die waarheid te
sê, nadat elke gesin op die dorp
geneem het soveel hul kon het daar
nog meer as die helfte oorgebly. Die
kindertjies van die dorp kon weer met
vol magies bed toe gaan

Grappies
Boer aan melkjong: Waarom
is die emmer leeg? Het die
koei niks gegee nie?
Melkjong: Sy het twee liter
melk en een skop gegee, my
baas!
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Wat is die Majuba deklarasie?
Tydens die vroue-optog (Saterdag, 4
Maart 2006) gaan die sg. Majuba
Deklarasie aan Mbeki oorhandig word.
Daar is allerhande gerugte in omloop
oor waarvoor die vroue dan sal stap:
teen misdaad, teen diskriminasie, vir
die vrylating van die blanke, politieke
gevangenisse...
In werklikheid gaan daar gestap word
ten einde die Majuba-deklarasie te
plaas voor:
“ 2.1 Mnr Mandela (op grond van sy
onafgehandelde taak)
2.2 Mnr Mbeki (op grond van sy
posisie as Staatspresident van Suid
Afrika.)
2.3 Aan die Kommissie van Mense
Regte in Suid Afrika,
2.4 asook by die VVO se sekretariaat
vir die skending van menseregte... ”
Die Majuba Deklarasie is uit eie
beweging opgestel deur dr. Lets
Pretorius, vanuit sy self-aangestelde
posisie as verteenwoordiger van die
Boerevolk.
Ek haal daaruit aan:
“Die Boerevolk eis deur middel van
hierdie Deklarasie sy reg tot
selfbeskikking”.(p.14)
“ Verteenwoordigers van die Boerevolk
eis deur middel van die MAJUBA
DEKLARASIE namens die
BOEREVOLK haar
ONAFHANKLIKHEID op sterkte van
afsonderlik en gesametlike
gronde...” (p.24) waarvan o.a. die
skending van Mensregte volgens die
Verenigde Nasies se handves, die
Internasionale Volkereg, die sg.
‘Accord on Afrikaner selfdetermination’, die Tussentydse
Grondwet....
In sy brief (BRIEF DRIE gedateer 16
Desember 2004, meegaande aan
Deklarasie) sê dr. Pretorius: “Soos
Moses in die naam van JaHWeH, die
God van Abraham, Isak en Jakob
teenoor Farao hul eis gestel het om te
trek, kom die Boerevolk en eis hul
regionale onafhanklikheid in die naam
van die God van Jan van Riebeeck,
Bloedrivier, Paardekraal en die
Bittereinder.”
Hoe die boerevolk, wat (deur verraad)
in die land wat die Here hom gegee het,
onder vreemde verdrukking verkeer,
vergelyk kan word met die Israeliete
wat vanuit ‘n vreemde land wou
wegtrek, na die land wat die Here aan
hulle gee, is onduidelik. Al sigbare
ooreenkoms is dat die volk reeds die

egiptiese huisgode aanbid...
Maar wat elke Christen-gelowige teen
die bors moet stuit is die volgende:
Volgens dr. Lets Pretorius (opsteller
van hierdie deklarasie) is Mandela se
rol as ikoon vir vrede onvoltooid indien
hy nie die Boerevolk se vryheidstrewe
afhandel of op die pad na afhandeling
fasiliteer nie.
“...gesien in die lig dat u as die “wêreld
ikoon” vir vryheid gereken word, asook
na aanleiding van u uitsprake is ek
steeds van mening dat u taak ten
opsigte van die hantering van die
vredes-opset in Suid Afrika, met
besondere verwysing na hierdie
vryheidstrewe van die Boerevolk, nie
afgehandel is nie.” (BRIEF DRIE, deur
dr. Lets Pretorius gerig aan Mandela,
gedateer 16 Desember 2004,
meegaande aan Deklarasie)
“U het ŉ ikoon vir vrede geword en
daar is min mense in die kontemporêre
geskiedenis wat soveel impak op die
verbeelding van die mensdom gehad
het.” (BRIEF EEN, deur dr Lets
Pretorius gerig aan Mandela, gedateer
22 Oktober 2004, meegaande aan
Deklarasie.)
Miskien was u, soos ek, nie werklik
bewus van wat die betekenis van die
woord ikoon/ikon inhou nie. In my
verkl. Woordeboek staan:
“ ikon, (-e). Gewyde portret, beeld van
Christus, ‘n engel of ‘n heilige;
Christusbeeld; heiligebeeld.”
Aan hierdie Mandela-ikon dan, (wat
die beeld van Christus voorstel, en
heilig is, al is hy uitgesproke vyand van
God) sal dus Saterdag deur die blanke,
Christenvrou van Suid-Afrika, die
volgende ‘eis’ gerig word:
“ Die Boerevolk eis deur middel van
hierdie DEKLARASIE sy reg tot
selfbeskikking.”
Oordink die Woord van God:
Wat gebeur met dié “...wat die Seun
van God vertrap het en die bloed van
die testament waardeur hy geheilig is,
onrein geag en die Gees van genade
gesmaad het?
Want ons ken Hom wat gesê het: My
kom die wraak toe, Ek sal vergelde,
spreek die Here; en weer: Die Here sal
sy volk oordeel.
Vreeslik is dit om te val in die hande
van die lewende God.” (Hebr. 10: 2931)
Gaan ons van ’n godslasteraar en valse

‘beeld van Christus’ eis wat God reeds
aan ons gegee het en ons skandelik
nalaat om in Sy Naam te bewaar?
Gaan ons die oordeel van die Here oor
ons volk bring deur valslik eer te betuig
aan ’n godslasteraar wat deur die wêreld
aanbid word as heilige, as ‘beeld van
Christus’?
Lees gerus ook die onderstaande
aanhalings (BRIEF EEN, deur dr Lets
Pretorius gerig aan Mandela, gedateer
22 Oktober 2004, meegaande aan
Deklarasie):
“U was dan ook daarom bereid om as
vryheidsvegter, ter wille van u eie
mense, vir ŉ baie lang tyd in gevangenis
deur te bring ter verwesenliking van die
Vryheidsideaal wat u nagestreef het.
U is dus deel van ŉ baie klein groepie
binne u Nasie wat nie net die
Vryheidsideaal in die hart voel brand
nie, maar ook bereid was om die offers
te bring ter verkryging daarvan. Dit is
dan ook dikwels ŉ baie klein persentasie
van ŉ volk wat die volksideaal dra en
ook bereid is om offers daarvoor te
bring.
Dit moet ŉ wonderlike ervaring wees om
te kon ervaar dat hierdie ideaal wat u
nagestreef het, terwyl u lewe, tot
vervulling gekom het.
Ek is onder die indruk dat u selfs verder
gegaan het as die bevryding van u eie
mense, en dat u deur u welwillende
optrede en binne u vermoë, gepoog om
die demokrasie tot sy volle
verwesenliking te bestuur tot voordeel
van alle mense in hierdie land.
Die simboliek van die drie sesse van die
46664 as vredemaker, asook die
Nobelprys, is simbolies van die invloed
wat u voortdurend uitgeoefen het.”
Wat vertel die ‘simboliek van die drie
sesse’ aan u? Wie se vrede is dit
hierdie...?
(majuba –deklarasie vervolg)
“In kort kom dit daarop neer dat
dieselfde stryd teen onderdrukking wat u
meer as dertig jaar gelede namens u eie
mense moes voer, nou weer by die
Boerevolk ter sprake is in die sg. Nuwe
Suid Afrika.”
En uit BRIEF DRIE (gedateer 16
Desember 2004, deur dr. Lets Pretorius
gerig aan Mandela, meegaande aan
Deklarasie.):
(Vervolg bls 8)
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Die goeie ou dae......?
GR von Wielligh (lid GRA, Erelid SA
Akedemie, Oud Landmeter-genl.
ZAR. Aangehaal uit Bybel en Volk
Mei 1995)
In die stede en dorpe en op plekke
langs hoofweë was die aflewering
beter as op die platteland. Dit het ‘n
brief ‘n maand geneem om die
Vrystaatse dorpe te bereik en nog
langer na die Transvaalse
buiteplekke. Die vervoermiddels was
poskarre, deur perde, muile of osse
getrek, na kleiner plekke het dit per
ryperd of voetganger geskied. Elkeen
moes maar sy briewe self by die
poskantoor gaan afhaal daar
aflewering aan huis nie in swang was
nie. Geldvervoer per pos het moeilik
gegaan daar destyds baie briewe
verlore gegaan het. Paaie was sleg en
poskarre het ook passasiers vervoer,
so praat nie van kastyding van
liggaam en siel nie! Brûe was haas
onbekend, vol riviere moes
deurgeswem word en dit het baiekeer
gebeur dat possakke en passasiers
nooit die oorkantste wal gehaal het
nie. Veerwaens– en karre was
onbekend, dus was die rytuie lomper
gemaak en hulle het iemand aan
spinnekoppe laat dink om hulle teen
steil berge oor stamperige paaie te
sien uitklouter. Daardie voertuie was
wel baie sterker, maar die menslike
liggame? Nee, dit was klou en hou
uit, en die posjong sê: “Stamp is goed
vir die lewer.”
In baie van die klein binnelandse
dorpies het nie winkels bestaan nie,
smouse het toe besigheid op die
platteland in die hande gehad en het
dit meestal deur ruilhandel
bewerkstellig. Osse was van die hand
gesit teen £3 stuk, skape 7/6, koring
12/6, hawer 3/- per mud van vier
skepels (’n skepel het die inhoud van
twee maatemmers). So was ’n stuk
linne vir ’n os verruil; wit linne was
baie moeilik om te kry. Koffie was
1/6 per pond; raak dit op dan word
semels, of kafferkoring, of mielies,
gars ertjies of die wortels van die
witstamboom gebrand en gemaal. Is
daar geen suiker nie, dan word die
kalbas heuning te voorskyn gebring.
’n Boer maak ’n plan!
Elke vrou het self haar klere en dié
van haar gesin gemaak; elke man was

sy eie looier, skoenmaker en
tuiemaker. Op dorpe was wel skoen–
en stewelmakers, ook tuiemakers van
beroep gewees, maar die dorpe was so
vêr - tot twintig en meer myle
verwyderd. Hulle het hul eie tabak
verbou - so goed dat hulle dit tot in die
kerk kon pruim!

Erfenis
Toe ons gebreek was tot die been,
Verwese in die smaad versteen,
Toe ons verslae was van smart
En hol van hoop in elke hart,
Het ons die enkel trots geërf
Dat Kruger met die Vierkleur
swerf....
Sy afstandsoffer het gered
Toe ons te skor was vir gebed,
Sy ongebukte ballingshoof
Ons weer geanker in geloof...
Groot bittereinder van ons bloed
Het hy die vryheid weer laat
gloed,k
Weer drif, weer vlam in ons laat
word,
Ons moeë lendene omgord
Met moed om teen die môrekim
meer as Majuba uit te klim.
- G A Watermeyer -

Destyds was daar nie genoeg
predikante om al die dorpe met ‘n
leraar te voorsien nie, so het baie veraf
geleë streke deur die kerk onbearbeid
gebly, en was dit nie dat die
plattelanders hul eie godsdiens
waargeneem het nie, sou ons vandag
grotendeels tot barbaarsheid versink
het. Maar dit is ’n wonder bo wonder,
dat daardie persone, wat tussen
duisende inboorlinge gewoon het, nie

sedelik en verstandelik tot die
waterpas van die naturel gedaal het nie.
Dit is ‘n bewys watter krag in ware
godsdiens sit en dat die bloed van die
Geuse en Hugenote nie opgehou het
om in hul are te vloei nie.
Treurig, treurig het dit met die
onderwys van daardie dae gegaan; met
uitsondering van ‘n paar inrigtings vir
opleiding was hier geen hoërskole nie.
Die Boer moes hom meestal behelp
met weggelope soldaat of matroos. Dit
is nie somar ‘n stereotipe gesegde nie;
so het my vader by ‘n soldaat geleer,
en ek persoonlik het in die begin by ‘n
Hollandse matroos lesse geneem. Was
sulke mense nie daar nie, sou dit nog
ellendiger gegaan het; ek alleen weet
wat ek aan daardie vrome matroos, Jan
Balt, te danke het. In daardie tyd was
in die Goewermentskole net Engels
geleer; verder aan die platteland het die
Regering van die dié tyd geen erg
gehad nie.
Kafferoorlog op kafferoorlog het
gevolg en was deur blankes seëvierend
beëindig. In 1848 staan Boer en Brit
op Boomplaas gewapend teenoor
mekaar; dit was weer so in 1880, en
nogmaals in 1899, en die swaar
verworwe vryheid van die Afrikaner
was hom ontneem. In daardie dae was
daar in die Vrystaat en Transvaal nie ‘n
jonkman van vyf-en-twintig jaar wat
nie in oorloë gedien het nie. Waarom?
Om ‘n vry volk te wees! En is hulle dit
vandag?
Dan noem ons dit nog die “lekker ou
dae”. Is swaarkry en klein inkomste
lekker? Nee, die goeie Voorsienigheid
het ons bevoorreg om swaarkry gou te
vergeet en lekkerkry lank te onthou.
Ons het die pyn van die pak slae
vergeet, maar die soet smaak van die
konfyt, wat ons gesteel en die loesing
oor gekry het, proe ons nog op ons
tong. ‘n Held het die lyding, deur sy
wonde veroorsaak vergeet, maar
verheug hom nog in die oorwinning
wat hy behaal het. Is dit nie ‘n groot
voorreg nie?
In die tyd van Salomo het die mense
net so gespog oor “ die goeie oudae”,
en daarom het die wyse koning gesê:
“Hy wat sê dat die vroeër tye beter was
as die teenwoordige, sê sulks nie in
wysheid nie.”
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(Majuba-deklarasie vervolg)
(“U was self betrokke by die
vryheidstrewe en vryheidstryd van die
Swart man wat as die sg. ”struggle”
bekend was. Dit is een van die redes
waarom ek hierdie gesprek spesifiek met
u voer. Verder, gesien in die lig dat u as
die “wêreld ikoon” vir vryheid gereken
word, asook na aanleiding van u
uitsprake5 is ek steeds van mening dat u
taak ten opsigte van die hantering van
die vredes-opset in Suid Afrika, met
besondere verwysing na hierdie
vryheidstrewe van die Boerevolk, nie
afgehandel is nie.”
Oordink en vra uself af:
Durf ons die stryd van die Boerevolk,
om in vryheid te woon in die land wat
die Here aan hom gegee het, gelykstaan
met die ’struggle’ van die kommunis en
terrorris om die ‘vryheid’ van totale
wanorde en anargie?
Durf ons trap op die bloed van ons
voorouers, die bloed van Slagtersnek,
Bloukrans en Weenen, Boomplaats en
Majuba, Danie Theron en Jopie Fourie,
Paul Kruger en Hendrik Verwoerd...?
Durf ons trap op die bloed van Christus,
en die bloed van die testament waardeur
hy geheilig is, onrein ag en die Gees van
genade smaad deur op te sien na valse
verlossers...?

“Ellie kom laat die aand opgewonde
by die tent aan. “Ta Miemie! Ma!”
roep sy nadat sy eers goed
rondgekyk het of iemand haar sien.
Toe haal sy ‘n opgevoude papier
voor by haar rok uit. Dis ‘n kaart, ‘n
ruwe, sketsmatige kaart.
“Dis hoe die Kakies teen oom
Krisjan gaan opruk, Ma…”
Dis 1901, en dis oorlog in die
Transvaal en die Vrystaat. Tant
Miem, haar suster Bettie en hul
kinders is vasgekeer in ‘n wrede
konsentrasiekamp. In ou Billingsgate
se kantoor hoor Sus Ellie eendag
belangrike nuus. Die Engelse gaan
sowaar vir Genl. De Wet in ‘n lokval
by De Jaersnek vaskeer...! Hy moet
gewaarsku word. Maar hoe?
Daar’s net een raad:
“Boeta, luister nou mooi met altwee
jou ore na wat ta’Miemie vir jou sê...
My kind, jy gaan kommando toe...Jy
moet gaan waarsku en sorg dat jy
voor hom daar op De Jaersnek is...Sê
vir oom Krisjan jou ta’ Miemie sê
dis doodsake...!”

Volksbrandwagkampe 2006:
∗

Met pure boervrou-lis smokkel die twee
boeretantes vir Boeta onder die
kakiewagte se neuse by die kamp uit.
Maar dis maar die begin van ‘n moeilike
reis vol vele wedervaringe...
“En toe skrik Boeta. Hy het ‘n hond
hoor blaf, gretig soos ‘n hond wat
spoorsny. Dis die bruinman en daardie
vreeslike hond van hom. Hy hoor die
man se skor stem beveel: Soek hom,
Bruno! Soek hom!”
Boeta het nie net te make met kwaai
honde nie, hy moet uithaal om ‘n bende
klonkies te ontduik, ‘n geslepe ou tannie
verraai hom aan die
Engelse, en ‘n ganse Engelse troepemag
slaan kamp op rondom die einste
erdvarkgat waar hy wegkruip.
Maar Boeta is nie ‘n man wat moed
opgee ken nie. Nie kwaai Giel of die
gawe kommandant kan hom keer om sy
boodskap in genl. De Wet se twee hande
af te gee nie...

Die boek se naam is:
Boeta gaan op Kommando, van
Hendrik S.Van Blerk. (1977).
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