
Die Volksbrandwag hou elke jaar ‘n 

Skrywerskompetisie ! 

Daar is 4 ouderdoms-kategorieë nl.: 

*    7 - 10jaar   *   11 - 14 jaar 

*    15 - 19 jaar   *    20 - 100jaar 

Deelnemers kan ‘n gedig, kortverhaal ( enige 

onderwerp) of ‘n berig skryf oor enige aktiwiteite en 

funksies van die Volksbrandwag. Dit kan 

humoristies of ernstig wees, laat jou gedagtes gaan 

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

Wenners word jaarliks aangekondig op die 

Jaarvergadering van die Volksbrandwag 

Sluitingsdatum vir inskrywings vir 2006:  

1 Julie 2006 

Stuur GOU jou bydrae na:  

Die Volksbrandwag 

Posbus 166 Alma 0512 

Of  

E-pos: volksbrandwag@webmail.co.za 
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die 

Om oms volkskarakter te 

bewaar bied die 

Volksbrandwag tydens 

skoolvakansies en 

langnaweke, kampe aan om 

hierdie aanslag op ons volk 

en sy nageslag teë te werk. 

Onderwerpe wat op die 

kampe behandel word sluit 

alles in wat noodsaaklik is 

vir geestelike sowel as 

fisiese oorlewing. 
Kampe word vir beide 

geslagte aangebied en alle 

Volksgenote vanaf die 

ouderdom van 9 jaar en ouer 

mag dit bywoon.  

Kampgangers word volgens 

ouderdom en vordering 

gegroepeer vir opleiding. 

 
(Offisierskursusse vir 18 

jariges en ouer word op 

aanvraag tydens Oorlewing-

opleidingkampe aangebied.) 

  
Bespreek asb. vroegtydig by 

die sekretaresse of voorsitter 

(besonderhede op agterblad)  

 
Die koste per Kamp beloop 

R170-00 per persoon.  

Daar is baie van ons 

Volksgenote wat dit nie 

altyd kan bekostig nie en 

deur ons geborg word. 

Ons het dus die 

vrymoedigheid om by 

Volksgenote aan te klop om 

ons daarmee te help. 
Die wat met borgskappe 

kan help moet asb. hul 

bydraes na die 

Volksbrandwag, Posbus 

166, Alma, 0512 stuur of 

direk by die 

Volksbrandwag se 

Bankrekening inbetaal of 

by wyse van Internet 

oorbetaal. Meld by 

verwysing "Borg" en e-pos 

inbetaling besonderhede na 

Volksbrandwag@webmail.

co.za of faks dit na 086 655 

5608. 
Tjeks wat gepos word moet 

asb. aan die Volksbrandwag 

uitgemaak- en gekruis 

word. 
Die Bankbesonderhede is 

soos volg: 

ABSA Bank  

Nylstroom 

Takkode: 632005  

Spaarrekening: 9159790761 

Oranje-blanje-blou 

Die hoogland is ons woning, 

Die land van son en veld, 

Waar woeste vryheidswinde waai oor 

graf van meen’ge held. 

Die ruimtes het ons siel gevoed, ons 

kan g’n slawe wees, 

Want vryer as die arendsvlug, die 

vlugte van ons gees. 

 

Dis die tyd, dis die dag,  

om te handhaaf en te bou. 

Hoog die hart, hoog die vlag,  

hoog Oranje-blanje-blou! 

Ons gaan saam die donker toekoms 

in om soos een te sneuwel of oorwin, 

Met ons oog gerig op jou,  

Ons Oranje-blanje-blou! 

 

Die God van onse vaders het ons 

hierheen gelei, 

Ons dien Sy grootse skeppingsplan, 

Solank ons Boere bly. 

Ons buig ons hoof voor Hom alleen, 

En as Hy ons verhoor, 

Omgord ons bly die lendene: die 

toekoms wink daarvoor. 

Mei 2006 

 

Lees binne: 

 

� Veldtoe: Dikbas - 

bls 2 

� Knope - bls 2 

� My eerste gesk. 

Kamp - bls 2 

� Skuilings - bls 3 

� Ons Land - 6 April 

- bls 3 

� Vervolgverhaal: 

Piet Potlood - bls 4 

� Blokraai 2 - bls 5 

� Oppad na die 

Konsentrasiekamp 

- bls 5 

 

Aktueel: 

� Wie die Herrie is 

Harry? Perspektief 

op die Harry Potter 

boeke - bls 6 

� Nuwe Eenheid? 

Wat is die eenheid 

waarvan ons 

deesdae so baie 

hoor? - bls 7 

 



Kniehalterslag:  

Dit is die knoop 

waarmee die toue 

aan die vlagpaal 

vasgemaak word. 

Gebruike:  Om ‘n 

tou vas te maak 

aan ‘n paal sodat 

dit nie afskuif nie.  

 

 

 

Skenkelknoop: 

Gebruike: Met 

hierdie knoop word tent of ander -

toue korter gemaak.  

∗ Alles wat jy stewig wil 

vasmaak maar weer gou wil 

kan losmaak. 

∗ Om twee toue aan mekaar 

vas te maak. 

 

Voorslagknoop: Hierdie is die 

knoop waarmee die vlag aan die 

tou van die vlagpaal vasgemaak 

word. 

Gebruike: Alles wat jy nie wil hê 

dat dit maklik vanself moet loskom 

nie. Bv. Vlag, voorslag aan sweep, 

hond aan paal ens. 

Om die wat al op kampe was se 

geheues te verfris en die wat nog 

nie daar was nie solank te laat 

oefen. Hier is ’n paar knope wat 

algemeen gebruik word. 

 

Skuifknoop: Die bekende rympie: 

“links oor regs, regs oor links” 

 

Gebruike:  

∗ Alle noodhulpverbande word 

hiermee vasgemaak. 

Gebruike: 

∗ Vrugte word saam met 

pampoenblare gekook om te 

eet. 

∗ Van die bas kan sterk toue 
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Het julle ook al na ‘n kaart 

gekyk en gewonder waar kom al 

die verkillende name vandaan? 

Daar is  in Namakwaland ‘n 

plekkie met die naam Penssleep. 

Dit is ‘n waterplek in die 

Richtersveld waar ‘n mens op 

jou maag met ‘n klip moet afgly 

sodat jy water kan kry. Baie 

beskrywend nê! 

Naby Harrismith is daar ‘n kop  

wat Napoleonskop genoem 

word. Van ‘n bepaalde hoek lyk 

dit treffend soos die kop van 

Napoleon. 
SA Pleknaamwoordeboek 

Ons was vir vier dae weg van die 

huis.  Dit is my eerste keer dat 

ek vir so lank alleen weg van die 

huis is, maar dit pla my nie.  

 

Die eerste dag het ons alles 

reggemaak vir die kamp. 

 

Op die tweede dag het ons 'n 

hartbeeshuisie gebou van stokke 

en gras. 

 

Die derde dag het ons oorlog 

gehad.  Ons het mekaar met 

houtgewere geskiet. 

Die vierde dag het ons mekaar 

met beesmiskoeke gegooi.  Ons 

het later al ons goed bymekaar 

gekry, tente afgeslaan, klere 

ingepak en mekaar gegroet. 

 

Dit was 'n lekker kamp.  Ek was 

vol blou kolle van die 

beesmisgeveg!  Lekker moeg en 

bly om weer by die huis te wees. 

 

Ek kan nie wag vir die volgende 

kamp nie. 

  - Francois Alberts. 

 Kategorie: 7—10 jaar. 
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gevleg word. 

∗ Goeie meubelhout, termiet 

bestand (Waens is voorheen 

oa. van hierdie hout 

gemaak.) 

∗ Takkies kan ook goeie 

tandeborsels maak. 

∗ Bas teen naarheid, 

hartkloppings en maagpyn. 

∗ Tee van wortels om geboorte 

aan te help. 

∗ Bas word as middel teen 

koliek gebruik.                                                                                                                 

Dikbas of Drolpeer of Bruidjie 

van die Bosveld(Dombeya 

rotundifolia) 

Voorkoms: 

∗ Bladwisselende boom. 

∗ Bas is swartbruin, dik en 

skurf. 

∗ Wit tot afwit blomme in 

oorvloed voor blare vorm. 

∗ Kapsules is bolrond, bruinerig. 

∗ Oopklipperige berghange. 

∗ Lente 

 



In hierdie uitgawe fokus ons meer op 

skuilings in beboste gebiede. 

 
As dit ‘n digbeboste gebied is, soek 

twee bome met mikke wat ongeveer 

ewe hoog teenoor mekaar is. (Moet 

egter nie die hoogste twee bome in 

die omgewing gaan uitsoek nie 

anders kies die weerlig dalk ook 

daardie twee bome uit.) Soek nou ‘n 

paal wat lank genoeg is om in albei 

mikke te rus. Dit is die nok van jou 

“huis”. Nou sit jy dikkerige latte neer 

sodat dit een punt teen die “nok” rus 

en die ander punt met ‘n hoek van 

45° teen die grond. Maak dwarslatte 

oor 

hierdie dikker latte vas. Dit moet lyk 

soos ’n grasdak voordat dit gedek 

word. Sny nou ’n klomp fyn groen 

takke wat nog hulle blare aan het. 

takke of riete, ‘n grondseiltjie, die 

swart plastieksakke in jou 

noodrugsak of selfs boombas.   

Nat boombas kan redelik maklik van 

‘n boom af verwyder word maar 

moenie die bas reg rondom die stam 

afhaal nie anders sal die boom beslis 

vrek.  

 

Mens kan ook drie of meer jong 

boompies na mekaar toe buig en 

hulle punte aan mekaar vasmaak om 

‘n taamlik digte en stewige skuiling 

te vorm. Een of meer van die “mure” 

kan dan op dieselfde wyse as wat ons 

bespreek het, toegemaak word.  

 
Jy kan selfs vir jouself ‘n lekker bed 

van takke en blare bou sodat jy sag 

en droog slaap.  

Sorg altyd dat daar ’n “hak” of mik 

aan die punt is waar jy dit afsny. Hak  

hierdie mikkies oor dwarslatte sodat 

die blare ondertoe wys. Begin onder 

en werk na bo sodat die bondels 

takkies soos dakpanne oor mekaar lê. 

Die bondels moet dig gepak word 

sodat dit 'n reëndigte laag vorm. Buig 

soepel materiaal oor die nok van die 

dak sodat daar nie reënwater kan 

inkom nie. Gaan so voort totdat jou 

hele skuiling mooi goed toegedek is. 

Anker jou hut stewig vas sodat 

dit nie deur 'n sterk wind 

omgewaai word nie. En siedaar, 

jy’t ’n dak oor jou kop! 

 
Ander dekmarteriaal kan ook gebruik 

word soos: gras,lang groot blare, 
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- J de Villiers - 

6 April:Stigtingsdag 

‘n Sloep met 2 man beweeg stadig al 

met die kuslyn langs. “Dit is vandag 

6 April 1652”, dink Adam Hulster. 

Gister het die drie skepe, die 

Drommedaris, die Reyger en die 

Goede Hoop anker gegooi net buite 

T a f e l b a a i .  V a n o g g e nd  h e t 

Kommandeur Jan van Riebeeck hom 

en Aernt van Ieveren uitgestuur om 

te kyk of alles in en om die kaap 

veilig is. “Ek kan maar net nie 

gewoond raak aan Tafelberg nie” sê 

Aernt. “Ja, dit is werlik ‘n besondere 

land die” antwoord Adam.  

 

Eers twee ure voor sononder is hulle 

weer terug op die Drommedaris. 

Afgesien van ‘n paar Hottentotte wat 

hulle gesien het lyk alles veilig, 

rapporteer hulle aan Van Riebeeck. 

Daar word besluit om in te vaar en 

dan naby die riviermond vir die nag 

te bly. Vroeg die volgende oggend 

stuur Jan van Riebeeck die skipper 

de Coninck en ‘n paar soldate om 

die pos by die posklip te gaan 

uithaal. 9 April het Van Riebeeck 

vroeg aan land gegaan en die plan 

op getrek vir die fort. 

 

In die volgende maande is daar 

hard gewerk om die fort staande 

kry. Hulle moes die sand, wat 

gebruik is met die bouery, met 

bossies meng om dit stewig te kry. 

Dit het baie maal glad nie gevorder 

soos Van Riebeeck dit graag sou 

wou gehad het nie. In Junie het 

feitlik almal vreeslik siek geword. 

Die meeste het ook nog in tente 

buite die fort gebly. Jan van 

Riebeeck beskryf daardie maand as:  

“een arm ende ellendigh leven”. 

Hulle het nie vleis gehad om te eet 

nie .  Die  sterkte  van die 

suidoostewind was ook ‘n groot 

probleem. Die 3de Augustus was die 

fort uiteindelik klaar en dit was 

werlik ‘n vreugdevolle dag vir almal 

om in die fort te mag intrek. 

 

Alles was vir hulle natuurlik nuut 

die eerste jaar. Hulle moes eers 

heeljaar deur  groente plant om agter 

te kom wanneer die beste tyd is. Ook 

die diere was vir hulle iets vreemds. 

In die mond van die Verserivier, wat 

aan die  onderent  van die 

Adderleystraat vandag die see geloop 

het, het die kanonnier op die Fort 

een oggend ‘n seekoei gesien. Vars 

vleis was juis skaars . Gretig het die 

kanonnier uitgesien het na ‘n 

maaltyd van vars vleis toe hy die 

seekoei binne sy bereik in die water 

gesien het. Goed het hy die afstand 

geskat en sy moordtuig op die 

seekoei gerig. Die skoot was raak en 

hulle het die seekoei stormgeloop.Tot 

hulle onsteltenis was die raakskoot 

slegs ‘n dronkskoot en die seekoei het 

die blou water ingeswem. 

 
Bron: Jan van Riebeeck en sy gesin A.J.Böeseken, 

koliek gebruik.                                                                                                                                                      



blokhuislyn keer ons vas en daar is ‘n 

groot klomp Kakies op ons hakke. 

Hulle sal ons vang of teen 

Potchefstroom vasdruk. Aan die ander 

kant van die rivier lê die groot Engelse 

kamp. ”  

Piet sit en luister met sy mond half-

oop. Hy sê niks toe Rabie klaar is nie. 

Ietwat vererg begin Rabie van voor af 

verduidelik. Piet laat hom dit ‘n tweede 

maal vertel en sê dan net voordat hy 

heeltemal klaar is: “Ons moet die osse 

deur die rivier jaag.” 

“Sodat die kakies hulle in die hande 

kry?” 

“Ja,” sê Piet, “hulle kan hulle maar 

vang. 

“En ons ook?” 

“Nee, ons nie.” 

“En wat van die perde?” 

“Hulle ook nie.” 

“Nou ja, maar wat is die plan?” Rabie 

se humeur laat hom nou heeltemal in 

die steek. Maar Piet beduie dat die osse 

opgeoffer moet word om die perde te 

red. Hulle moet deur die rivier gedruk 

word en met ‘n halwe boog van die 

teenoorgestelde kant die Engelse kamp 

nader. Maar dit moet soos ‘n 

warrelwind gaan. Daar is een ding wat 

‘n bees lelik laat skrik en dis vuur. Piet 

beduie dat dit die drie Boere moet wees 

wat die beeste deur die rivier moet 

neem en die stormloop op die Engelse 

kamp aan die gang moet sit. 

“Ja, en wat word dan van die perde?” 

“Ek en die swartes sal hulle in die 

stroom druk en by die kamp laat 

verbyswem terwyl die petalje met die 

osse aan die gang is. Dan wag ons op 

mekaar in die soetdorings op die 

anderkantste wal by Hoogekraal.” 

Rabie en sy maats dink bietjie na. ”Die 

maer seun het gelyk,” sê hy toe.”Dis 

omtrent ons enigste kans.” 

Binne tien minute vat die eerste os 

anderkant die rivier grond. Hulle druk 

die klomp nou opmekaar in ’n groot 

halfmaan om die Engelse kamp van die 

ander kant af te nader. Na ‘n halfuur 

hou hulle reg anderkant die kamp in 

die lang gras stil.  

Alles is pikdonker. 

Hulle sny twee yslike bondels gras en 

maak dit aan ‘n lang riem vas aandie 

saal. Met die bondels aan die brand, ry 

die twee ‘n sirkel wat so na aan die 
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Uit die rook en vlamme 

storm meteens ‘n vyftigtal 

osse op ‘n bondel, skoon 

mal van vrees...  

kamp kom dat die wagte begin skiet. 

In ‘n kits is daar ‘n kring vlamme en 

in daardie kring jaag Rabie die osse 

aan dat die stof so staan. 

Die Engelse het voorsorg getref met ‘n 

voorbrand rondom die kamp, maar ‘n 

digte rookwolk verduister die lug om 

die kamp. Uit die rook en vlamme 

storm meteens ‘n vyftigtal osse op ‘n 

bondel, skoon mal van vrees. Hulle 

laat hulle deur niks stuit nie en in 

drie sekondes is hulle deur die wagte 

en hardloop tente en al wat voorkom 

onderstebo. Die volgende oggend kon 

die Engelse sien dat die werklike 

skade gering was, en die osse feitlik 

ongedeerd, maar die verwarring was 

eenvoudig ontsettend. En juis op 

hierdie oomblik is Piet op dooie gemak 

met al die perde reg langs die kamp 

verby.  

Die volgende môre sonop staan Piet 

met die perde in die soetdoringbos. 

Rabie en sy maats kyk nou met nuwe 

oë na Piet. Die gevaar is egter nog nie 

verby nie, want op die  oorkantste wal 

van die rivier is ’n groot klomp 

Engelse oppad.  

“Hulle trek stadig maar voor sonop 

môre sal hulle hier wees,” berig Rabie. 

Piet gaan sit op sy hurke en maak sy 

oë toe. Die ander laat die plannemaak 

nou heeltemal aan hom oor. Ook toe 

Piet oor die rivier verdwyn is hulle 

gerus. Hy kom na ‘n rukkie terug en 

begin verduidelik. 

Net bokant ‘n vals drif in die rivier, ‘n 

veraderlike plek waar geen boer sy 

perd sal instuur nie, moet die perde 

die water ingedwing word. Dan laat 

hulle die diere ingaan totdat hulle 

amper swem, laat hulle ‘n entjie die 

rivier op stap, en ‘n entjie verder weer 

uitklim. Binne ‘n uur se tyd moet 

hulle weer terug wees in die 

Soetdoringbos. So gesê, so gedaan. 

Piet en die swartes hanteer die perde  

terwyl die drie jong burgers oorkant 

die vals drif stelling inneem. ‘n Uur 

later is die Engelse daar. Die swart 

gids waarsku maar die jong Kanadese 

kaptein kan mos met sy eie oë sien 

dat ‘n groot trop perde daar deur die 

water is. Toe Rabie en sy maats 

boonop begin skiet, pluk die offisier sy 

rewolwer uit en storm die drif — soos 

hy dit beskou het. As dit nie Kanadese 

was nie sou hulle man en muis 

vergaan het. Nogtans het een man en 

sewe perde verdrink. 

Voor middernag het Rabie –hulle die 

naaste Engelse wagpos onder die lood 

gesteek en die perde deur die 

Vaalrivier gejaag. 

Omtrent dieselfde tyd het Piet ‘n fiets  

by ‘n Joodse winkeltjie op Hoogekraal 

‘gebuit’. In ruil daarvoor het hy die 

swakste van die perde op die Jood se 

agterplaas agtergelaat. Twee nagte 

later slaap hy weer op sy strooisak in 

die houtskuur... 

Een aand word Piet wakker van ‘n 

gekrap aan die deur van die houtskuur 

waar hy slaap. Dit is Boesmantjie met ‘n 

boodskap van tant Betta. 

“Die ou-miesies laat weet baas Ben sê 

Basie moet sommer gou na die rietbos 

duskant die Haaskraaldrif kom.” 

Twee uur later bekruip Piet die bos. 

Daar is geen lig of vuur nie, maar Piet se 

kat-oë sien ‘n paar gedaantes. Hy kruip 

nader en vind ‘n Ben wat so kwaad is dat 

hy slange kan vang. 

Dit blyk dat amper gelyktydig met die 

aankoms van ‘n groot groep gebuite 

perde by Ben se klein laer, genl De Wet 

hom beveel het om ‘n honderd van die 

perde oor die Vaalrivier te stuur na  ‘n 

kommando met ‘n klomp voetgangers 

naby Vredefort. Die res van die Groot 

Buit sou generaals Kemp en Celliers 

gaan. Hierdie perde sou naby duskant 

Klerksdorp gehaal word. 

Omdat Ben egter self na Greylingstad, 

moet vertrek waar een van genl Botha se 

hoofspioene belangrike kode-

veranderings en taktiese wysigings met 

hom moet bespreek, oorhandig Ben  die 

honderd beste perde aan drie burgers en 

vier betroubare naturelle.  

Rabie, die oudste, belowe om sy bevele 

stiptelik uit te voer, maar sommer gou 

begaan hy ‘n groot stommiteit: Hy buit in 

die verbygaan ‘n vyftigtal osse op ‘n 

plaas anderkant Haaskraal. Swart 

wagte by die osse gaan verklik hulle by 

die naaste Engelse kamp en vertel 

boonop van die honderd perde. Die 

volgende môre begin die spoorweg-

telegraaf tik. Rabie besef toe darem dat 

hy die Vaalrivier nie meer by Klerksdorp 

sal kan oorsteek nie en swaai  terug na 

Potchefstroom. 

Teen sononder, kry hy vir Ben wat hom 

toe net klaarmaak om bokant die groot 

kamp (amper regoor Haaskraal) deur die 

Engelse wagte te glip. So bly as wat 

Rabie was om vir Ben te sien, so kwaad 

was Ben vir hom. Maar — daar was 

ongelukkig meer nodig as om kwaad te 

wees.  

Daardie selfde nag nog moet hulle die 

perde halfpad na Hoogekraal kry of die 

hele spul, Boere, naturelle, perde en osse 

sou gevang word. Daarby kan Ben self 

nie langer versuim nie anders loop hy sy 

hoogsbelangrike afspraak mis. Ben stuur 

dus die beste van die naturelle na tant 

Betta om Piet te laat kom.  

Ben groet hom en draai na die drie 

mans: “Hierdie seun sal julle uitlei.”  

Piet Potlood is seker die laaste persoon 

op aarde wat die drie fris boereseuns tot 

leier sou verkies het, maar hulle nood is 

groot en hulle ontsag vir Ben nog groter. 

Rabie begin uiteensit: “Ons is op die 

regterwal van die rivier. Maar die   
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Die khakies het sy ma en sussie Lettie en 

Boetie Piet op ‘n wa gegooi. Hermanus was 

maar net nege jaar oud, maar hy het gevoel 

of hy die khakie kon aanvat. Hy loop na die 

khakie toe en 

sê: “los my 

sussie en 

boetie uit!”  
Die khakie 

gryp hom toe 

en gooi hom 

in die wa. 

Hermanus het 

nie geweet 

waar hulle 

heengaan nie. 

Die beeste en 

skape en hoenders het op die werf 

doodgelê.  

 

Hy het gewonder wat die khakie nou gaan 

doen met die gras en die brandende stuk 
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Raai, raai    

1. Die vrag brand uit maar die 

wa bly staan?                            

2. Watter boom dra vrugte 

sonder om te blom? 

3. Hoekom lê ’n bees?    

4. Wat drink gedurig water en 

kry nie genoeg nie                                                                                                              

Antwoorde: 1. ‘n Kers   2. ‘n Vyeboom   3. 

Omdat hy nie kan sit nie. 4. ‘n Windpomp 

hout. Die gras het vlam gevat en die 

khakie het dit op hulle huis se dak gegooi. 

Die mooi grasdak wat sy pa gedek het, het 

toe vlam gevat asook die pale en hulle 

meubels wat sy pa met soveel liefde en 

moeite vir sy ma gemaak het, was in 

vlamme gehul. Dit voel vir Hermanus 

asof hy in trane kan uitbars. Hy weet hy 

moet sterk wees, want sy pappa het gesê  

hy is die man van die huis.  

 
Die pad was lank en swaar en daar was 

nog baie kinders en mammas op die 

waens. Hermanus se mamma het vreeslik 

begin huil. Hy wou weet wat fout is en dit 

is toe hy hoor dat hulle na die 

konsentrasie kampe oppad is. Hermanus 

het geweet in sy klein kinderverstandjie 

dat daar nou hel vir hulle voorlê. 
-Willie van der grijp (jnr)-  

 Kategorie: 11– 14 jaar 

Dit was vroeg die oggend toe Hermanus 

wakker skrik en die galop van perdehoewe 

in sy ore hoor. Hy was nog baie deur die 

slaap en het gedink dit is sy pa-hulle wat 

van kommando af terugkom. Met ’n skok 

sit hy regop in sy bed en besef dit is die 

stemme van Khakies wat hy buite hoor.  
Dit was soos ‘n slag deur sy ore, en toe is 

die hele huis wakker. Dit was ‘n skoot , en 

jy hoor net skape blêr. 

 
Hermanus het toe stadig uit die bed 

opgestaan en by die venster uitgeloer, dit 

was die khakies wat besig was om hulle 

vee dood te skiet. Hermanus het na sy ma 

se kamer toe geloop maar sy ma was nie 

daar nie. Hy het stadig na die voordeur toe 

geloop en gesien dat dit oop is. Dit is toe 

dat hy sy ma hoor gil en sy sussie Lettie 

hoor huil. Hy hardloop op sy vinnigste reg 

by die deur uit.  

 

20. Dwarshout van ‘n mas 

22. Dikmelk 

25. Dit is afgelê by Danskraal 

28. Dorp in Oos-Transvaal of van (K...) 

29. Skenker 

30. Wat ‘n brandwag moet doen 

31. Voertuig getrek deur osse 

32. Koggel-uitroep 

33. Amerikaanse buffel 

34. Wat jy op ‘n perd doen. 

Af 

1.  Voertuig in die ou tyd 

2.  Skynbaar 

3.  Volksverhuising(2 woorde) 

4.  Kort vir Studenteraad 

5.  Bevrore water 

7. Hulde 

8. Fel 

9. De Wet was een 

11. Geen ge.... vriend as een wat sy lewe 
vir jou gee. 

13. Gelyk 

14. Waterplante 

15. Doen dit op bed 

18. Brandreste 

21. Ondergrondse stroom 

23. Afkorting vir vasteland 

24. Kettie 

26. In 1899 begin die 2de Vryheids..... 

27. hy het die siekte in ‘n ....... graad. 

28. Daar het Jan v Riebeeck geland. 

29. uitroep vir iets sleg 

33. Insek 

Dwars 

5. Deurmekaar van koors 

6. Grootste Afrikaner 

8. vuurherd 

10. kort vir soort offisier 

12. ander manier om Toorberg te spel 

16. Die leier wat in Dingaan se kraal 
vermoor is. 

17. Die boersoldate is so genoem 

19. Garedraad aan klere 
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Die Harry Potter boeke van Joanne K. 

Rowling is sommer baie gewild, veral onder 

die jonges en met ’n fliek op pad gaan daar 

nog baie oor hierdie karakter gepraat en 

geskryf word en sal dit seker vir lank nog ’n 

kontroversiële onderwerp bly.  Aan die een 

kant kry ons die persone, waaronder 

opvoedkundiges en sielkundiges, wat dit 

aanbeveel terwyl daar weer ander persone, 

selfs vanuit dieselfde professies is wat dit 

sterk afkeur.  Die vraag is nou wat moet die 

Christen hiervan maak?  Natuurlik kan ons 

nooit in die bestek van hierdie kort artikel 

die onderwerp volledig behandel nie maar 

probeer slegs enkele gedagtes van mense wat 

die aangeleentheid goed vanuit ’n 

Christelike perspektief bestudeer het, 

weergee.   

   

WIE IS HARRY POTTER?   

Hierdie maer groenoog seun met bril 

en weerligstraal op sy voorhoof onder sy 

onbeheerbare swart kuif oorleef op 

geheimsige wyse die moordadige aanslag op 

die lewe van sy ouers deur die wrede 

towenaar, Lord Voldemort.  Die aanslag op 

Harry se lewe misluk en Voldemort verloor 

die meeste van sy towerkrag.  Die 

weerligstraal op Harry se voorkop tipeer sy 

besondere psigiese (“psychic”) en okkultiese 

mag en triomf oor die bose.  Die eerste tien 

jaar van sy lewe by sy oom is maar bra 

misrabel, maar op elf jarige ouderdom 

verander sy lewe dramaties.  Hy ontdek dat 

hy ’n beroemde towernaar is wat eens op ’n 

tyd die dood oorwin en ’n duiwelse vyand 

verslaan het, en ontvang ’n uitnodiging na 

die Hogwart skool vir aspirerende 

towenaars.  Miljoene lesers, oud en jonk, 

deel in sy avonture in hierdie spookagtige 

koshuis wanneer Harry die mistieke gordyn 

tussen realiteit en die okkultiese fantasie 

wegtrek.  Hulle is vasgevang in die skemer 

geesteswêreld en beleef Harry se stryd en 

vrese. Hulle sit saam met hom in die klasse 

wat aangebied word - die maak van                           

towerdrankies, towerspreuke, gedaante-

wisseling en waarsêery - eintlik alles dinge 

wat deur God verbied word. (Deut 18:9,14; 

Lev 20:27; Jes 8:19,20; 47:12,15)   

“Dit is net fantasie,” word gesê en 

ons ouer garde het ook maar groot geword 

met verhale van drake, towenaars en ander 

gruwels.  Dit kan tog sekerlik nie skadelik 

wees nie!  Buitendien, kinders het die 

besondere vermoë om tussen fantasie en 

realiteit te onderskei.  Is dit so eenvoudig?   

’N ANDER TYD EN KULTUUR:   

In teenstelling met die meeste 

kinders vandag het die vorige geslagte tot ’n 

groter mate volgens Bybelse riglyne groot 

geword.  Godsdiensonderrig was deel van 

die skoolopvoeding en in feë- en ander 

fantasieverhale het die goeie altyd die bose 

oorwin sonder om van “goeie” toorkrag 

gebruik te maak.  Glasie-glasie (ouijabord) 

en ander okkultiese speletjies (Dungeons & 

Dragons, en Magic the Gathering) het nie 

bestaan nie.  Daar was nie TV en programme 

soos “Sabrina the Teen Witch, Buffy, the 

Vampire Slayer” en “Charmed” alles dinge 

wat veral jong meisies prikkel om met 

heksery (Wicca) te eksperimenteer.  Verder 

dra die opvoedingstelsel by tot die 

belangstelling in en moontlike ondersoek 

van die okkultisme deur interkulturele 

ervarings - dinge wat deel is byvoorbeeld 

van die Afrika-, Oosterse- en 

Indiesegodsdienste.   

DIE KRAG VAN VERBEELDING:   

Net soos daar deur baie 

motiveringssprekers aan mense voorgehou 

word dat dit wat sterk genoeg gevisualiseer 

word vir ’n persoon waar sal word, so het 

die inleef in fantasie dieselfde uitwerking.  

Bekoorlike verhale van persone se 

ervarings wat as rolmodelle voorgehou 

word spoor individue aan om daarmee te 

identifiseer en is bewese en sterker maniere 

om mense te manipuleer as suiwer feitelike 

inligting.  Kyk maar krities na die 

advertensiewese.  Wetenskaplike studies 

oor die effek van die verbeelding op oud en 

jonk word in die volgende weerspieël:   

“When adults vividly imagine the 

occurrence of events that took place in 

their childhood, they become increasingly 

confident that these incidents actually 

happened to them.  This phenomenon has 

been called imagination inflation.  This 

study assessed the imagination-inflation 

effect in 94 college students (mean age 21 

yrs).” (Journal of Psychology, 1999)   

Applied Cognitive Psychology, 

1998 stel dat in twee studies (studente: 

gem oud 19 jr en fabriekswerkers: gem oud 

46.9 jr) dieselfde vatbaarheid vir suggestie 

gekenmerk was, terwyl ’n ander studie die 

effek op die spiritualiteit van die mens so 

stel: “Spiritual transformation…is 

mediated through a person’s religious 

imagination.  This study was designed to 

explore, describe and illustrate the central 

role of the imagination in effecting and 

sustaining spiritual transformation… The 

author espouses a holistic approach to 

spiritual direction so Jungian active 

imagination and various types of body 

work were employed as ancilliary methods 

of accessing the imagination and eliciting 

spiritual transformative 

images.” (Humanities & Social Sciences, 

1998)   

Kom ons oordink bietjie die 

woorde, “accessing the imagination and 

eliciting spiritually transformative im-

ages.”  Hierdie woorde beskryf die 

uitwerking en inwerking van die Harry 

Potter ondervindings en die rollespelle van 

Dungeons & Dragons, Magic the 

Gathering, Pókemon en selfs interkulturele 

danse/ervarings wat denke, gedrag, emosie 

en geloof kan verander.  Wanneer kinders 

deur verhale en rekenaarspeletjies in die 

okkulte onderrig word, kan die omdraai 

uiters moeilik word.  Aldous Huxley som 

dit goed op in sy The Doors of Perception: 

“The man who comes back through the 

Door in the Wall will never be quite the 

same as the man who went out.”  Wanneer 

kinders intens betrokke raak in ’n boeinde 

fantasiewêreld en die karakters begin liefkry 

sal die storie hulle verbeelding lei en die 

beelde en suggesties deel van hulle denke en 

emosionele ondervinding word en leer hulle 

om verbode praktyke as normaal te aanvaar.  

Wanneer die kind bewustelik hierdie besluit 

neem (“makes a mental switch”) word hy deel 

van ’n nuwe groep wat baie keer die spot met 

die Bybelse dryf.   

Die heksery en towery in die Harry 

Potter boeke mag fantasie wees maar hulle 

familiariseer kinders met ’n ander soort 

godsdiens wat al meer gewild begin raak.  

Ver verwyderd van die vreesaanjaende 

inboor-lingstamme se toordokters en rituele 

neig die moderne mens terug na die aardgode 

en rituale en hierin dra die Harry Potter boeke 

tot ’n groot mate by.  Dit is dus nie verrassend 

as Me Rowling sê dat haar 4de boek in die 

reeks meer duister sal raak.  Sommige van die 

goeie karakters—daardie waarvoor die lesers 

begin omgee het—sal moet sterf.   

HEIDENSE PRAKTYKE:   

Slegs enkele snitte uit die 4de boek 

(bls 667- 669)—Harry Potter and the Goblet 

of Fire—word aangehaal om aan te toon 

hoedat die historiesokkultiese praktyke van 

heksery, towery, die uitspreek van vloeke, 

kommunikasie met die dooies en astrale reise 

daarin figureer: “…and Voldemort’s dead 

victims whispered as they circled the 

dueler..”  “And now another head was 

emerging from the tip of Voldemort’s wand… 

The smoky shadow of a tall man with untidy 

hair fell to the ground… and Harry, his arms 

shaking madly now, looked back into the 

ghostly face of his father…’Your mother’s 

coming…’ he said quietly.  ‘She wants to see 

you… When the connection is broken, we will 

linger for only moments… you must get to the 

Portkey, it will return you to Hogwarts…’  

‘My second piece of general advice, said 

Moody loudly, interrupting him, ‘is to use a 

nice, simple spell that will enable you to get 

what you need.’  ‘Hermione,’ Harry 

whispered… ‘I need to learn how to do a 

Summoning Charm properly by tomorrow 

afternoon.’  And so they practiced… He 

wanted to skip Divination to keep practicing, 

but Hermione refused…’Well, I think Harry’s 

got it now, anyway,’ said Hermione… 

Without a warning, the silence was rent by a 

voice unlike any they had heard in the wood… 

for a spilt second, Harry thought it was 

another leprechaun formation.  Then he 

realized that it was a colossal skull, 

comprised of what looked like emerald stars, 

with a serpent protruding from its mouth like 

a tongue..”  Genoeg hiervan!   

Stories kan ons laat voel terwyl 

verklarende geskrifte aan ons begrip gee, 

maar slegs ’n storie het die intrinsieke vermoë 

om tegerlykertyd verklarend en lerend te 

wees.  Teoloë kan byvoorbeeld ad infinitum 

oor verlossing redeneer, maar die gelykenis/

verhaal oor die verlore seun slaag daarin om 

ons te laat voel wat verlossing is.   

   
Inligting met dank aan Berit Kjos & Bijbel en 

Onderwijs, Amersfoort Nederland.Sien gerus 

hul webwerwe: http://www.crossroad.to 

http://www.bijbelenondewys.nl 

Wie die Herrie is Harry?  -  Japie Grobler (Christelike webwerf) 
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http://www.united-church.ca/mtw/ ) 
Hoe wil die vyand deur 

vermenging van volke, rasse en 

gelowe wêreldvrede bereik? Deur  

een identiteitslose, willose massa  

sonder land, taal of kultuur te 

skep, wat maklik deur ‘n een-

wêreld-regering beheer kan word. 

In die Nuwe Wêreld-eenheid is 

daar nie plek vir ware vryheid 

van die individu nie. Soos David 

Duke sê: “The globalists are at-

tempting to make us all listen to 

the same music; eat the same 

food, live the same way. They are 

the enemies of real diversity, and 

they are the enemies of freedom. 

The bigger the government the 

less the freedom.” (The Lies of global-
ism, By David Duke, EURO National Direc-

tor, www.whitecivilrights.com ) 
 

Hierdie massa moet ‘n valse 

geloofseenheid vertoon wat in 

werklikheid niks anders is nie as  

“...vervalsing van die waarheid... 

en as die krisis van ‘n anti-

christelike wêreldstaat kom sal 

die kerk so verlam wees dat sy 

stem na buite kragteloos geword 

het...” (Ter Wille van die Waarheid van die 
Woord, ds. Johan Gouws, 1989, bl.213-214) 
 

Dit bring ons weer by die oproep 

tot vernuwing. Want die mense 

wat een wêreld, een kerk, een 

geloof verkondig eis dat Christene 

moet verander om te pas by die 

Nuwe Wêreld waar die  meer as 

een ‘waarheid’ bestaan:  

“This generation of Christians is 

being asked...to accept the fact 

that all of us are pilgrims on a 

journey into the pluralism of 

truth, and none of us has the final 

answer.” (Uit: Hope and Fear in 
Ecumenical Union, by John Shelby Spong 
www.christiancentury.org) 

 

Hierdie ‘nuwe’ eenheid van baie 

‘waarhede’, sonder waarheid, is 

niks anders nie as die ‘ou’ opstand 

teen God. ‘n Nuwe toring van 

Babel. Wat staan ons as gelowiges 

te doen? Ons plig is nie 

vernuwing nie, maar vasstaan by 

dit wat die Here aan ons geleer 

het (2 Thess.2:15). Ons moet vol 

moed getuig van die enigste ware 

eenheid op aarde, die Eenheid in 

Christus (Efes.4:1) 

Ons hoor deesdae so baie dat 

ons moet verander. Ons moet 

vernuwe, ons moet aanpas want 

die wêreld staan nie stil nie, en 

alles gaan vooruit. Hoe moet ons 

verander? Ons moet nader 

aanmekaar, nader aan die 

wêreld beweeg, ons moet een 

word met die wêreld. Hulle 

noem dit globalisme, gelykheid,  

eenheid, ekumenisme.  

’n Wye verskeidenheid  

denkrigtings verkondig hierdie 

eenheid en forseer dit op beide 

politieke en kerklike vlak op die 

wêreld af. Op politieke vlak sien 

ons: 

*Hoe Amerika grense afbreek 

tussen Kanada, VSA en Mexiko:  

“ ‘The idea here is to make 

North America more like the 

European Union…’(Erasing Amer-
ica!  Steven Yates, Nov 23, 2005, News-
WithViews.com ) 
*Hoe Europa grense afbreek om 

die Europese Unie op te bou: 

“Die Europese Unie (EU) sal sy 

stryd teen proteksionisme onder 

sy lede verskerp... onder druk 

van toenemende 

globalisering....” (EU dreig lede met 
regstappe,7 Mrt 2006, Beeld) 
 

Op kerlike vlak sien ons: 

*Hoe die Wêreld Raad van 

Kerke (WRK) kerk-eenheid én 

geloofs-eenheid predik: 

“ …a growing number of voices 

from the churches...have spoken 

of the need for a..."macro-

ecumenism" ...which would open 

the ecumenical movement to 

other religious and cultural tra-

ditions beyond the Christian 

community...” (Towards a Common 
Understanding and Vision of the World 
Council of Churches,  http://www.wcc-
coe.org) 
*Hoe die Suid Afrikaanse Raad 

van Kerke die WRK napraat: 

“We want one, united, undivided 

non-racial, non-classist, non-

sexist democratic South Africa, 

where peace and justice reign 

supreme…”(Churches, Democracy and 
the Public Sphere, Koopman,  
www.sacc.org.co.za ) 

* Hoe Die New Age verkondig 

dat: “... mense daarteen (moet)

waak om grense tussen rasse, 

kulture godsdienste en politieke 

ideologieë te trek, omdat dit na 

verdeeldheid en die najaag van 

konflikterende groepsbelange lei. 

...wat sleg en boos is, is die 

neiging...tot verdeeldheid, 

onverdraagsaamheid en die 

veroordeling van 

andersdenkendes...” (Die Nuwe Era 
Beweging, Johan Malan, http://
myweb.absa.co.za/eindtyd.bediening/
Nuwera.htm )   
* En hoe Afrikaanse gelowiges 

dieselfde deuntjie sing: “...kulturele 
verskille mag nooit skeidingsmure 

word nie, én eenheid in geloof hef nie 

skeppingsonderskeidings op nie. 

Christus het die middelmuur van 

skeiding afgebreek...Dit beteken dat 

Hy die verskille wat tot haatlike 

skeiding lei, uit die weg geruim het. 

”(Nasionale Sinode 2006: Die pad vorentoe, 

Prof. Koos Vorster, Kerkblad Mrt 2006) 
                                                                                    

Selfs die ateïstiese ANC het iets 

te sê: “ We can rejoice that the 

whole human race asserts the 

presence of a vital spirital power 

that is loving, merciful and 

supportive in the community, 

whether it is Christian, Jewish, 

Muslim, Hindu, Baha'i or 

traditional...We live in an 

exciting era when people are 

throwing off the chains of 

ecclesiastical oppression and 

discovering new ways of believing 

and acting together. ”(Cedric Mayson, 
ANC's Religious Desk, Mail & Guardian,  
15/9/2000)  
 

Wat wil die wêreld bereik met 

hierdie eenheid op alle gebiede? 

‘n Nuwe eensgesindheid waar 

oorlog iets van die verlede is, en 

almal in vrede saam leef en een 

vredestaal praat? Dis wat die 

wêreldwye beweging vir 

kerkeenheid (genoem makro-

ekumenisme) beweer as hulle 

verklaar:  

“In this understanding of ‘whole 

world ecumenism’, the churches 

are called to make common cause 

with individuals and institutions 

of good will who are comitted to 

compassion, peace and justice in 

the world...”(Mending the World, 1977, 



Volksbrandwagkampe 2006: 

∗ 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 

Pos die voltooide Aftrekorder na: Die Sekretaris, Volksbrandwag, Posbus 166, Alma. 0512 of faks 

dit na 086 616 1073 of oorhandig dit terug aan die persoon wat u genader het om 'n bydrae per 

aftrekorder te maak wat dit dan namens u aan die Volksbrandwag se sekretaris sal besorg. 
*Sodra die Sekretaris-penningmeester die voltooide Aftrekorder ontvang sal dit van 'n 

verwysingsnommer voorsien word en na u Bank versend word. 

Volksbrandwag  Aftrekorder 

 
Hiermee versoek ek .................................................................., 
ID nr.: ............................................................. my Bank om die volgende 

Aftrekorder te aktiveer soos hieronder uiteengesit. 

My Bankbesonderhede is soos volg: 

Banknaam: _________________________________________ 

Takkode:     ______________ Stad/Dorp _________________ 

Naam van my rekening: _______________________________ 

My Bankrekeningnommer is: __________________________ 
Debiteer asb. my bo gemelde rekening maandeliks op die ____ dag (of naaste 

werksdag) van elke maand met R..................... 

(...........................................................................Rand) 

  (Bedrag in woorde) 
en Krediteer asb. die Volksbrandwag se Bankrekening met genoemde bedrag 

by:ABSA TAK Nylstroom.Takkode:632005  

 Rekeningnommer: 915 979 0761 
Die volgende Verwysingsnommer moet asb. op die Bankstaat van altwee Partye 

verskyn:  

*Verwysingsnommer V_______________  

Hierdie Aftrekorder sal van krag bly totdat dit skriftelik deur my gekanselleer 

word. 
Ek verstaan dat ek nie die Bank aanspreeklik kan hou vir enige skade in hierdie 

verband nie. 

Geteken deur my op ..../..../200.... te .......................................... 

                                                                   ___________________ 

                                                                             Handtekening    
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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 

Republiekdag 

Herdenking 

 

Kom geniet ’n dag 

saam met mense 

wat soos jy dink en 

voel. 

Waar: 

Toutrekpark (h/v 

14deln en 

Frederikastr. 

Rietfontein) 

Wanneer:27 Mei  

Tyd: 8:30 - 18:00 

∗ ANB-

vergadering 

∗ Vlagseremonie 

∗ Boeresport 

∗ Toneel 

∗ Sang 

∗ Boeredans en 

vele meer 

Pryse vir 

volksdrag en beste 

stalletjie. 

Navrae:  

(012) 335 4011  of 

 072 057 3470 


