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die 

Die Volksbrandwag is 

nie ‘n politieke party, -

organisasie of -beweging 

nie! Feit is egter dat die 

Afrikaner op alle terreine 

van die samelewing 

mislei, verraai, 

onderdruk en selfs 

vermoor word. Die ergste 

is dat hy geestelik en 

fisies, nie net deur sy 

vyande nie, maar ook 

deur verloopte Afrikaner-

leiers gestroop word van 

alles wat hom op alle 

terreine weerbaar 

gemaak het. As gevolg 

hiervan, is hy besig om 

algeheel weerloos teenoor 

sy vyande wat hom wil 

uitwis te raak. Die 

Volksbrandwag is as ‘n 

onafhanklike beweging 

in die lewe geroep om 

strukture daar te stel 

wat die Afrikaner in 

staat sal stel om op 

praktiese wyse die 

totale aanslag teen hom 

af te weer. 

 

Die Volksbrandwag: 

�   Reël kursusse 

(kampe) waar 18 

jariges en ouer as 

groepleiers vir die 

Volksbrandwag 

opgelei word en na 

evaluasie voorgestel 

word om lid van die 

Volksbrandwag te 

word, waarna 

vorderings sertifikate 

uitgereik word. 

�    Reël geskiedenis 

kampe waar vanaf 

jeugdige ouderdom die 

Afrikaner van sy 

hiroïese verlede bewus 

gemaak word sodat 

hulle trots op hul 

herkoms en afkoms sal 

wees en dit vir die 

hede die maatstaf te 

maak waarmee die 

toekoms van die 

Afrikanervolk 

verseker kan word. 

�      Reël oorlewings-

Mei  2007 

 

Lees binne: 

�  Die Volksbrandwag– 

wat doen ons?- bls 1  

� Veldtoe:Witstinkhout  -  

bls 2 

� Oorleef - bls 2 

� Vlae: - bls 2 

� Spore - bls 3 

� Ons Volk: Gezina 

Kruger - bls 3 

� Vervolgverhaal: Piet 

Potlood - bls 4 

� Blokkiesraaisel 7 -  bls 

5 

� Water en kos in die 

stad  - bls 5 

Aktueel: 

� Republiek? Waarom? -  

bls 6 

� Dagboek - bls 8 

kampe waar vanaf 

jeugdige ouderdom 

die Afrikaner geleer 

word om in alle 

omstandighede te 

oorleef. Op hierdie 

kampe word veral 

gespesialiseerde 

aandag aan die 

volgende gegee: 

     i) Geestelike 

weerbaarheid vir kind 

en volwassene. 

      ii) Fisiese 

weerbaarheid wat 

onder andere insluit 

selfverdediging, 

huisveiligheid, 

noodhulp, 

handhawing van 

dissipline tydens 

noodsituasies, 

oorlewing tydens 

noodtoestande, ook 

om vir onbepaalde tye 

in die veld te kan 

skuil, te kan oorleef 

en met beperkte 

middele skuilings te 

bou, voedsel, water, 

ens. te bekom. Verder 

sluit die opleiding ook 

spoorsny, tekens, 

stuur van boodskappe 

bv. die morsekode, 

rigting bepaling 

sonder kompas ens in.   

�     Die vestiging van 

Brandwagte oor die 

uithoeke van die land 

om gemeenskappe 

teen misdaad en die 

fisiese aanslag te 

beskerm.    

SAAM MET DIE WA 

 

1.  Saam na die Noorde, 
saam met die wa. 

Malie my liefling, vra jou 

ma. 
Staan net 'n oomblik stil en 

laat jou gedagtes gaan; 
Malie, my liefling, kom kyk 

hoe loer die maan! 

 

2.  Jan bring die braaivleis, 
Piet bring die wors. 

Malie, my liefling, ek voel 

dors. 
Bring maar die koffiekan, 

en laat jou gedagtes staan; 
Malie, my liefling, kom kyk 

hoe lag die maan! 

 

3.  Saam in die mode,  
saam met die wa. 

Malie my liefling, vra jou 

pa. 
Kyk net van naby - en sê 

my na wie ek aard. 

Malie, my liefling, kom voel 
hoe groei my baard! 

Indien u meer inligting 

verlang of wil inskakel 

by die beweging kan u 

gerus kontak maak met 

die Voorsitter: Mnr. 

Willie van der Grijp - 

015 307 1614 of die 

sekretaresse:  

Rencia de Villiers  

014 721 0007 / 072 445 

4835 

 

Vir datums van toekom-

stige kampe sien bls 8. 



die bos 3 bome wat in lyn 

staan. 

4. Bly op een plek as jy in die 

moeilikheid is. Bly in jou 

voertuig of beskutte plek. So 

verloor jy die minste energie en 

kan die maklikste opgespoor 

word.  

5. Bly warm. Onthou jy bly leef: 

3min sonder suurstof, 3 ure 

sonder warmte, 3 dae sonder 

water en 3 weke sonder kos. 

Hiervoor is ‘n ruimtekombers 

baie nuttig maar ‘n gewone 

groot plastieksak sal ook goed 

werk. As jy ‘n skuiling bou, 

hou dit so klein en kompak as 

moontlik. 

6. Sein vir Hulp. Gebruik 

enigiets wat veral goed sigbaar 

is vanuit die lug. Pak ’n 

GROOT “X” of  “SOS” met 

klippe, klere, takke ens. 

Gebruik helder kleure en flits 

met ’n cd of spieëltjie. Druk 

die toeter of blaas op ‘n fluitjie.  

7. Maak ’n vuur. Dit gee lig, 

warmte, is ’n morele opkikker, 

’n teken(sein) en ’n “stoof”. Jy 

kan ook vir jou ‘n paar klippe 

warm maak in die vuur en later 

gebruik vir ‘n 

“warmwatersak” (pasop net vir 

sintetiese materiaal wat dalk 

kan smelt) 

8. Soek/maak water. Vermy 

egter om te vêr van jou 

basispunt af weg te beweeg. 

Begin eerder dadelik om jou 

watervoorrade aan te vul as om 

jou water te rantsoeneer. 

Die onderstaande wenke is slegs van 

toepassing op korter periodes van 

oorlewing. Net om aan die lewe te 

bly tot ander mense jou weer kry. 

 

Dit mag veral nuttig wees om te 

onthou as julle dalk ‘n lekker jag-

vakansie beplan of iewers in Afrika 

gaan toer. 

 

1. Laat ’n gedetailleerde 

reisplan by jou mense voor 

jy vertrek . Merk die roete 

wat jy gaan volg op ‘n kaart 

en die tyd wat dit jou gaan 

neem voor jy terug is. Al is dit 

net ‘n vinnige entjie die berg-

op. (Onthou selfoonontvangs 

is uiters beperk in afgeleë 

gebiede en as die krag af is, of 

jou battery is pap is daar in 

elk geval GEEN kontak nie) 

2. Neem die regte klere saam. 

In koue sowel as warm 

toestande is ‘n langbroek, t-

hemp, langmou-hemp(met 

kraag) en ‘n wye-rand hoed 

die beste om jou liggaamshitte 

te behou of jou te beskerm 

teen die son. (neem jou 

noodblikkie ook saam, dis lig 

en klein en kan dalk jou lewe 

red) 

3. Behou koers. Moenie eers jou 

kompas en kaart uithaal as jy 

verdwaal is nie. Jy moet altyd 

presies weet waar op die kaart 

jy jou bevind. ‘n GPS kan jou 

ook nie presies sê waar jy is 

nie. Hou altyd drie punte in 

die oog soos jy stap. Volg in 

� Augustus - Oktober 

� Gelerige steenvrug. 

� Afrika enige plek 

Gebruike: 

� Blare en jong takkies gewild vir 

beeste en wild. 

� Hout kan vir algemene 

skrynwerk en ligte meubels 

en rakke gebruik word. 

(hout trek nie krom nie) 

� Ook goeie brandhout. 
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� Ape, bobbejane (en mense) en 

voëls smul heerlik aan ryp vrugte. 

 

Nou toe nou! 

� Witstinkhoutlatte is gebruik vir 

die ossewatentboë vanweë die 

goeie buigeienskappe. Uit 

witstinkhout is ook soms jukke en 

skeie vervaardig. 

Witstinkhout:(Celtis africana) 

Ook bekend as die Kamdeboo-

stinkhout 
Voorkoms: 

� Groot, sierlike 

bladwisselende 

boom tot 40m hoog! 

� Stam glad, liggrys 

� Blare afwisselend, 

enkelvoudig. 

Getande punt. 

� Dra manlike en 

vroulike blomme. 

Ons begin in hierdie uitgawe met ‘n 

reeksie oor die vlae wat al in SA 

gewapper het. 

 

‘n Vlag is die simbool van die eenheid 

van ‘n land. Elke keer as ons ons vlag 

iewers sien wapper dan voel ons trots. 

As daar ‘n bewindsoorname plaasvind, 

m.a.w ‘n totaal ander regering neem 

beheer oor dan verander hulle dadelik 

die vlag om hul baasskap aan te toon. 

 

Die eerste vlag wat aan die suidpunt 

van Afrika gewapper het was die 

sogenaamde ‘Prinsevlag’ of soos ons 

dit beter ken, die ‘Oranje-blanje-

blou’ (sonder die middelste vlaggies) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierdie vlag het ontstaan uit die 80-

jarige oorlog van die Protestante 

Nederlanders of ‘Geuse’ teen die 

oorheersing van die Rooms-Katolieke 

Spanjaarde. 

Die oorlog is gevoer onder leiding van 

Willem van Oranje (vandaar die Oranje 

baan) Sy soldate het ‘n skild met ‘n 

blou horing daarop gedra. (vandaar die 

blou) 

 

Heelwat meningsverskille bestaan oor 

hoekom die oranje baan na rooi 

verander het. Die waarskynlikste 

verklaring is dat dit agv van die 

moeilike verkrygbaarheid van Oranje 

kleurstof was. Oranje het ook baie 

vinniger verbleik op see as rooi. 

 



Gezina Kruger: Boervrou en 

Volksmoeder 

 

Ons almal ken vir President Paul 

Kruger baie goed, maar hoeveel weet 

ons van sy vrou tant Gezina? Tant 

Gezina was Pres. Kruger se 2de vrou. 

Hulle is in 1847 getroud, tant Gezina 

was maar sestien jaar oud! Sy was, net 

soos sy eerste vrou, 'n kleinniggie van 

hom.  

Die wat haar geken het, het gesê sy 

was sag, eenvoudig, vriendelik en 

sterk in haar geloof. Sy het 'n sterk 

persoonlikheid gehad maar het verkies 

om op die agtergrond te bly. Sy was 

altyd die voorspraak van haar kinders 

by haar man. So vertel Magdalena 

Eloff, vrou van haar kleinseun: “So 

onthou ek eenkeer, toe haar dogter 

Sofie se man, nog ‘n span osse wou 

koop en nie die kontant daarvoor 

gehad het nie. Ouma het gewag totdat 

Oupa by haar in die privaatsitkamertjie 

kom sit het. Toe het sy haar hand op 

Oupa se knie gesit. “Hartjie” het Oupa 

gemoedelik gesê, “wat verlang jy weer 

van my? Ek weet mos jy sit nie verniet 

my knie en vrywe nie!”  Sy het geskud 

soos sy lag en aanhoudend met haar 

Gesplete hoewe (medium - klein): 

 

Koedoe: 

� Koedoes kom taamlik 

wydverspreid in suidelike Afrika 

voor veral in bos-agtige gebiede 

(Bosveld). 

� Seker een van die mooiste en 

trotste boksoorte wat daar is. 

� Bulle kan 

tot 300kg 

weeg. 

� Groeplewend maar selde meer as 

12 in ‘n trop. 

� Aktief veral in die vroeë oggend 

en laat-middag.Sku. 

� Uiter ‘n harde, kort, skor “blaf”-

geluid as skrik. 

� Spring met gemak oor ‘n 2-meter 

hoë heining. 

� Koedoes is hoofsaaklik 

blaarvreters maar is berug 

daarvoor dat hulle mielie- en 

tabaklande stroop en BAIE mors. 

� Hoewe effens verleng na die punt  

Blesbok 

� Kom slegs in savanna-areas voor. 

(grasvreters) 

� Spring nie hoog nie en is dus 

maklik om met ‘n beesheining in 

te perk. 

� Ramme weeg gewoonlik ong. 70 

kg. 

� Bruin met ‘n wit bles wat strek 

vanaf die neus tot net onder die 

horings. 

� Beide geslagte het horings wat 

skerp gering is, agtertoe-draai, 

buitentoe swaai en dan vorentoe 

punt. 

� Ramme het sterk territoriale 

gedrag tydens paartyd(herfs) en 

hewige, kort gevegte breek ook 

kort-kort uit. 

� Spoor 

oneweredig en 

60-70mm lank. 

Rooibok: 

� Kom voor in savanna Bosveld. 

� ‘n Pragtige, grasieuse bok met 

rooi pels, spierwit pensie... - maar 

ek dink darem almal het al ‘n 

rooibok gesien! 

� Troplewend.  

� Ramme is sterk territoriaal en 

uiter ‘n uitgerekte “roggel-brul” 

wat ‘n oningewyde nogal skrik op 

die lyf kan jaag. 

� Voor die paarseisoen(herfs) 

verdryf die hoofram alle jong en 

ouer ramme uit sy gebied. 

Ramtroppe word dikwels 

opgemerk. 
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ook gesorg dat daar altyd kos en vars 

melk op die stasie is vir die vroue en 

kinders oppad na konsentrasiekampe.  

Haar laaste jare het sy stil in die 

stoepkamer van die Presidents-

woning deurgebring. Haar 

kleindogter Nettie Eloff het dan elke 

dag uit die koerant voorgelees.  

 

Sy is op 20 Julie 1901 oorlede. Op 

19 Julie het die president berig 

ontvang dat sy troue lewensmaat 

ernstig siek was. Die volgende dag 

het dr. Heymans, President Kruger se 

oog– en lyfarts, aan hom die tyding 

gebring dat sy heengegaan het. Toe 

dr. Heymans na ‘n paar oomblikke 

uit die kamer kom sê hy aan iemand 

wat buite gewag het dat hy die 

tyding kalm ontvang het. “Wat het 

hy gesê?”  

“Gesê? Niks. Sonder om ‘n traan te 

stort het hy op sy knieë geval en sy 

Bybel gevra.” 

“Wat doen hy nou?” 

“Hy bid. Hy bid.” 

hoof geknik.” Hy het toe ook aan sy 

skoonseun die geld geleen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al wanneer sy in die openbaar gesien 

was, was as sy en die President 

Sondag oor die straat gestap het kerk 

toe. Sy het selfs geweier om in die 

staatskoets te ry.  

Tydens die 2de Vryheidsoorlog het 

sy altyd gesorg dat daar sakkies 

biltong en beskuit is vir moeë 

vegtende burgers wat daar verby 

gaan. Nadat Pretoria ingeneem is 

deur die Engelse magte het hulle 

haar toegelaat om in die Presidensie 

aan te bly. Die Engelse “Tommies” 

wat die huis moes oppas, het nie 

gehuiwer om daar te gaan kos vra  

wanneer hulle honger en dors 

geword het nie. Dan het tant Gezina 

gewoonlik hulle self bedien. Sy het 

“Ek hoef nie te hoop om 

te onderneem nie, en ek 

hoef nie te slaag om te 

volhard nie”  

- Prins Willem van Oranje 



 
kom nie! Maar Ben MOET die inligting 

hê. 

 

Genl de la Rey was op die stadium besig 
met ‘n groot strategiese beplanning om 

Genl. Botha kans te gee om van Natal af 

deur te kom. Ben moes dus die voerdepot 
op Frederikstad vernietig en Piet moes 

uitvind oor die artillerie. Ben was nukkerig 

oor een van sy spioene weggeraak het en 
was as gevolg daarvan onverskillig. Hy ry 

dus in sy offisiersdrag reguit na die 

Engelse kamp op Frederikstad en eers vlak 

voor die kamp besef hy dat hy nie die 
wagwoord ken nie. Hy laat sy fiets 

agterbly en bekruip die wagtent. Orals was 

egter vure en lampe en Ben sou beslis nie 
ongesiens die tent kon bereik nie. Iets 

moes dus gedoen word om die aandag af te 

trek. Daar staan toe sowaar ‘n paar brakke 
rond wat lyk of hulle vir mekaar lus is en 

met ‘n goedgemikte skoot gooi Ben die 

strydlustigste hond ‘n voltreffer in die 

ribbes. Dit was net genoeg om ‘n 

massageveg aan die gang te sit onder die 

kampbrakke. Almal in die buurt kom kyk 
en Ben glip ongesiens die kamp binne. Die 

voerdepot kry hy sommer maklik, maar dit 

was met hoë sinkmure toegemaak en aan 

een oop kant goed bewaak. Ben probeer 
om vuurhoutjies te gooi na die bale wat bo 

uitsteek maar tevergeefs. Net daar neem hy 

homself voor om nooit weer iets aan te pak 
as hy kwaad is nie, anders sou hy ordentlik 

voorsorg getref het. Hy het reeds besorg 

begin raak dat iemand die liggies sal sien 
toe ‘n ou toertjie hom byval. As kinders 

het hulle ‘n vuurhoutjie in die helfte 

gebreek en dan die deel met die vuurvlak 

met die linkerhand teen die trekvlak 
vasgedruk en met die regterhand se 

voorvinger weggeskiet. So raak die 

vuurhoutjie eers sowat tien meter verder 
aan die brand. Net toe sy tegniek mooi op 

dreef kom en hy al lusern ruik brand, roep 

‘n onder-offisier: “Haai wat maak jy 
daar?” Ben lê rieme neer. Skote val en 

soldate hardloop maar vyf minute later lê 

Ben buite in die duister en kyk hoe die 

soldate met ligte rondhardloop. En toe 
glimlag Ben breed... ‘n Sterk wind het 

skielik opgesteek wat daardie nag nie 

alleen die voerdepot vernietig het nie maar 
ook die hele Engelse kamp in die slag laat 

bly het! Ben kon egter nie weer sy fiets 

opspoor nie. Net toe hy die lang stap terug 
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Potchefstroom toe wil aandurf kom daar 

sowaar ‘n trein aan. Die trein hou stil en 

almal hardloop vuur toe. In ‘n kits staan 
Ben op die agterste koppelyster.  

“Opklim” bulder die offisier en daar gaan 

die trein. Teen ‘n steil opdraande spring 

Ben toe af maar daar hak sy jas aan die 
trein vas! Tot sy onsteltenis is dit nie net 

die jas nie maar ook sy gordel wat stewig 

vasgehou word. Teen die tyd dat hy sy 
knipmes uit het om maar alles af te sny 

loop die trein al vinnig teen die 

afdraande. Met ‘n harde slag tref hy die 
grond en sien sterre en toe word alles 

donker. Dit was ‘n erg gehawende Ben 

wat die volgende nag aan Piet se deur 

gekrap het. 

 
Piet het sy eie avonture beleef. 

Die oggend is hy met sy karretjie groente 

na die kamp. Hy doen goeie sake maar 
beweeg al meer na die artillerie park se 

kant toe. Daar verkoop hy sy laaste kool 

en begin toe bedel van tent tot tent vir ‘n 

blik jam. By die verbode gebied glip hy 
onderdeur die seil en in ‘n kits het hy al 

die rye getel en ‘n paar ammunisie 

opslagplekke herken. Net toe hy weer wil 
terugkruip kry ‘n sterk hand hom van 

agter beet. Hy kyk op in die wrede oë van 

Nyati, wat sy mes trek. Piet weet dis nou 
of nooit en hy los ‘n gil wat jy myle ver 

kan hoor en skop tegelyk die swarte op 

albei skene. Nyati moes hom los en 

heelwat soldate hardloop ook al nader. 
Piet tjank soos ‘n kind van vyf en wys na 

die mes. Intussen stop hy ’n paar stukkies 

“cordite”-kruit (‘n soort kruit wat die 
hartaksie versnel en die pupil op ‘n punt 

laat trek.) in sy mond en kou. Hy word na 

die bevelvoerder gesleep en hier vertel 
Nyati hoe hy Piet dopgehou het. Piet 

tjank aaneen dat hy net jam wou vra. Die 

generaal bepeins die saak, hy hou nie baie 

van die gedagte om ‘n seun van 12(want 
so lyk dit vir hom) voor ‘n vuurpeloton te 

laat sterf nie. Toe Piet sien die generaal 

twyfel speel hy sy troefkaart. Hy tjank 
nog harder en begin sy vingers kou. 

Daardeur kry hy ‘n stukkie seep (juis vir 

dié doel gebêre) in sy mond. Die skuim 
staan om sy mond en hy slaan neer op die 

grond dat dit so klap. Die dokter word 

ontbied maar dié is in die dorp en ‘n pas 

opgeleide offisiertjie daag op. Hy sien die 
skuim, voel die pols en sien die snaakse 

pupille. “Kan baie gevaarlik wees, 

dadelik hospitaal toe!” is sy bevinding. 
Die generaal beskou die saak as 

afgehandel oor Nyati ook niks verder te 

sê het nie. (Hiervoor het Nyati egter sy 
eie redes gehad) In die hospitaal het die 

matrone lank met Piet gesukkel, maar 

stadigaan het hy reggekom en teen die 
aand verduidelik hy aan die matrone dat 

sy mense baie bekommerd sal wees en 

hulle laat hom gaan.  

Piet het nie die uitdrukking op Nyati se 

gesig vergeet nie. Hy het geweet die  
  (vervolg op  bls 8) 

Dit was veral die swart spioene wat die 

voorsprong van die Boere in verband met 

terreinkennis en beweeglikheid van die 
kommando’s amper tot niet gemaak het. 

Daar was tienduisende van hulle, trouens 

elke tweede kraalswarte was in Engelse 

diens al was dit net op dié manier dat hy 
enige tyd informasie omtrent die boere by 

die naaste kamp vir geld en kos kon verruil. 

Menige Boer is as gevolg van die verraad 
van juis hierdie soort spioene gevang of 

geskiet. Die hoof en leier van al hierdie 

naturelle was ‘n swarte wat mettertyd net so 
berug geword het as wat hy intelligent en 

roekeloos was. Sy naam was Nyati. 

Nyati is kleintyd by ‘n Boerefamilie 

‘ingeboek’, het ‘n paar jaar later daar 
weggeloop, en is by ‘n Engelse 

sendingstasie in Natal opgeneem. Hier het 

hy, ’n basoetokind, die zoeloenaam Nyati 
gekry: Buffel. Nadat hy ‘n deeglike 

opleiding in Zoeloe en Engels ontvang het, 

is hy ook daar sonder verlof weg, en het, na 

allerlei avonture, net voor die oorlog in 
Kaapstad beland. Gerugte lui dat hy selfs 

aan ’n sirkus deelgeneem het. Hy was dan 

ook besonder vaardig met mesgooi. Hy het 
dadelik sy dienste as spioen aangebied, en 

is onmiddelik aangeneem.  

Sommer uit die staanspoor het hy vir hom 

naam gemaak deur sy roekelose 
koelbloedige werkswyse. Daar word vertel 

dat hy nooit ‘n spioen van die ander kant 

gevang het nie, hy het sy mes gebruik, met 
dodelike gevolg. Hy had ten doel: om van 

elke swarte ‘n Engelse spioen te maak, en 

om die Boerespioene van kant te maak. 

Veral die kraalswartes was vir klein 
groepies boere baie gevaarlik. Menige 

handjievol boere is so in die môreskemer 

omsingel en gevang, of doodgeskiet. 
Daarom het kommando’s dikwels saans  

afgesaal, vuurgemaak en kastig gaan slaap 

net om ‘n uur later stilletjies ‘n paar myl 

verder te trek en daar sonder vure te slaap. 
Nyati se prestasies was so groot dat die 

Engelse hom min of meer vrye teuels gegee 

het. 
Hy was reeds gedurende die derde besetting 

van Potchefstroom daar en het vroeg ‘n oog 

begin hou op Piet Potlood. Piet het egter die 

gevoel gekry dat hy dopgehou word en sy 
eie versigtigheid verskerp. Sy ontmoetings 

met mede-spioene het slegs onder die 

grootste geheimhouding geskiet. Ben 
Pieterse het intussen padgegee uit 

Johannesburg. Een nag laat is daar ‘n krap 

aan Piet se deur en daar staan Ben uitgedos 
in ‘n Engelse offisierspak! Hy sê dat Piet 

dadelik vir hom inligting moet kry oor die 

getal kanonne in die Engelse kamp. Vir Piet 

was dit byna onmoontlik omdat Nyati se 
spioene hom dophou en hy reeds vir 2 weke 

lank nie meer in die Engelse kamp kon  

Bladsy 4 

Hy kom om die hoek; ‘n 

halfonderdrukte vloek, ‘n 

mes blits en ‘n skoot val. 



graan in 'n  45 kg houer, vul  

dit verder met graan tot bo.  

Laat die deksel oop vir ongeveer 4 ure  

en verseël  dan die deksel met kerswas.  

Die graan sal tot vyf jaar bewaar bly.  

 

Dieselfde kan met ertjies, boontjies,  

lensies en ander peulgewasse gedoen  

word.  

Sout  en suiker kan ook baie  

lank geberg word.  

Die volgende hoeveelhede  

voedsel is nodig vir een  

volwassene per jaar: 

Graan: 150 kg  (400g / dag) 

Peulgroentes:  50 kg 

Sout:    2.5kg 

Suiker/stroop/heuning 30kg 

Olies /vette  9kg  (9 l ) 
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Indien geen elektrisiteit beskikbaar is  

nie, sal voedsel in stede en  

dorpe nie afgelewer word nie,  

aangesien brandstof dan ook nie  

beskikbaar sal wees nie.   

Waterpompe sal nie die stede van  

water voorsien nie.  Riool en  

vullisverwydering  sal nie plaasvind  

nie. 

 

Daar is metodes om sekere tipe  

voedsel vir redelik lang tydperke te  

bewaar. Blikkieskos het ‘n taamlike  

lang  rakleeftyd, maar het die nadeel  

dat dit baie swaar is. In die veld  

Word dit dus moeilik saamgedra. 

Vermy opgeblaasde blikkies. 

Peulgroentes soos droë  

ertjies en droë boontjies en  

graansoorte soos koring en  

heelmielies kan vir lang  

tydperke geberg word in   

verseëlde houers wat met  

droë ys (koolsuurgas)  

gepreserveer word.   

Plaas 225gram droë ys op 'n  

laag  van ongeveer 5cm 

Dwars 

 
1. deur die volk 

verkose regering 

5. troetelnaam 

9.   hare aan ken 

10. verkenner in 

vyandelike gebied. 

12. skink boeretroos 

daaruit. 

15. gevorderde kompas 

16. droë ys 

19. groot rivier in SA 

21. os dra dit 

22. Celtis Africana 

25. geskiedenis 

27. saggies praat 

28. trekleier 

30. kos 

32. Nederlandse 

protestant 

33. skerp skree 

35. Nyati beteken ... 

26. vog 

 

 

Water in die stad of dorp: 

 

In die geval van waterskaarste of  

watertoevoer wat geheel en al afgesny  

is, kan die stedeling  of dorpenaar wel  

van ander bronne gebruik maak soos  

swembadwater, boorgatwater en  

opgaartenks wat reënwater van die  

dakke opvang.  Hierdie bronne moet 

egter deeglik bewaak word, aangesien  

dit deur boosdoeners bevuil of  

vergiftig kan word.  

Die water uit hierdie bronne kan nie  

sondermeer as veilig vir gebruik  

beskou word nie.  Pas dieselfde reëls  

toe as vir water wat in die veld  

verkry word.  

Indien jy geen ander bronne van  

water het nie, kan jy ook die  

noodprosedures soos in die  

kondensasiemetodes beskryf word,  

gebruik. 

 

Voedsel: 

Indien 'n noodtoestand baie skielik  

opduik, is dit gewoonlik te laat om  

voedsel op te gaar.  

Af 

 

2. Willem van Oranje 

3. grasvlakte 

4. droë, rou vleis 

6. “gloeistokkie” 

7. hoofdeksel 

8. rigting 

11. 24 - 30 Junie 2007 

13. morele opkikker 

14. perdevoer 

17. groep manlike diere 

van boksoort 

18. bevelvoerder 

19. voorganer 

21. pragtige boksoort 

23. twee van dieselfde 

24. soetigheid 

26. vrou van Pres. Paul 

Kruger 

31. stoorplek 

34. wit vloeistof 

 

Die meeste van die antwoorde kom 

voor in hierdie uitgawe.Lees dus goed! 
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Op 31 Mei herdenk ons die heuglike 

gebeurtenis waarna die Afrikaner-

volk vir meer as 40 jaar gesmag het. 

Op hierdie dag het die Unie van 

Suid-Afrika verander  na die 

Republiek van Suid-Afrika. ‘n Klein 

verandering, een wat aanvanklik nie 

uiterlik sigbaar was nie. Vyf jaar na 

republiekwording skryf Piet Cillié: 

“Die son het soos gewoonlik 

opgekom; die blare was ewe 

groen as tevore; die kos het nie 

anders gesmaak nie. Die 

persoon wat Goewerneur-

generaal van die Unie was, sou 

voortaan die Staatspresident 

van die Republiek van Suid-

Afrika heet; maar origens het 

die hele struktuur van die 

landsbestuur onveranderd 

gebly. Dieselfde vlag het oor 

Suid-Afrika bly wapper ...” 

Waarom was dit dan nodig om 

‘n Republiek te verkry?  

 

* Dit het gegaan, in die 

eerste plek, om ons 

voortbestaan as 

Afrikanervolk. Onder die 

vaandel van die Engelse 

Koning was daar nie ruimte vir 

die Afrikaner om as volk te 

groei uit sy verlede nie. Dit 

terwyl dit ‘n volk se 

geskiedenis is wat hom maak 

wat hy is en wat hy word. Dr. 

Albert J. Coetzee noem dit 

‘volkskontinuïteit’:  

“Die belangrikheid van die 

verlede in die vorming van ‘n 

volksbewustheid en die 

voortbestaan van ‘n volk kan 

nie genoeg beklemtoon word 

nie. Die gemeenskaps-

bewussyn van ‘n volk ... 

ontstaan “wanneer groter 

kringen in dié groep tot meer 

bewust leven, dus tot hogere 

ontwikkeling, komen, wanneer zij 

zich hun gemeenschappelijke 

lotgevallen, hun gezamentlijken 

strijd en leed, hun gezamentlijke 

overwinningen en nederlagen, hun 

gemeenschapelijk streven, m.a.w. 

hun geschiedenis, zij het ook in zeer 

grove trekken, bewust zijn 

geworden, én wanneer zij voor de 

toekomst nog een 

gemeenschappelijke taak zien.”... 

‘n Bewustelose mens beteken nie 

veel nie. So is ‘n bewustelose volk 

ook nie veel werd nie – sonder 

nasionale wil en nasionale krag. 

Teenoor die hedendaagse neiging by 

sommige om die volksbewustheid te 

verflou en die Afrikanerdom in die 

stryd van die verlede, en die hede, af 

te takel, moet die noodsaaklikheid vir 

volk en vaderland gestel word om ‘n 

sterk volksbewustheid op te bou deur 

kennis van ons volks-identiteit uit die 

volkstryd van die verlede en die 

versterking van die nasionale 

sentiment ter bevordering van ‘n 

hegte nasionale eenheid vir die stryd 

wat voorlê... dit (is) so bitter jammer 

dat daar in ons kritieke tyd 

Afrikaners is wat probeer om dié 

tradisie van stryd teen vreemde 

oorheersing te bemodder – na 

modder in die verlede soek pleks van 

gehoor te gee aan die beroep van 

pres. Paul Kruger: “Soek in die 

verlede na wat goed en mooi is, 

en bou dáárop die toekoms.”  

(Laat) ons doen soos die 

diamantdelwer: hy spoel die 

modder van die gruis, was die 

gruis met ‘n sif in ‘n vat vol 

water, keer die sif om op die 

sorteertafel en skuif dan versigtig 

die gruis met ‘n troffel weg – om 

die diamante te behou. In alle 

volke se geskiedenis is daar gruis 

en selfs modder, maar tussen 

daardie gruis en modder is daar 

blink diamante. 

‘n Volk is nie net in die hede 

nie, maar is ook in die verlede; 

aan ‘n volk word gedink in 

volks-kontinuïteit....So is...die 

Afrikaner-volk die Afrikaners by 

wie in die tyd van Adam Tas aan 

die begin van die 18de eeu ‘n 

volksbewussyn ontkiem het wat 

teen 1795 in eie, hoewel 

gebrekkige, staatstigting 

gekulmineer het, daarna 

voortgegaan het met ‘n strewe na 

vergestalting in eie staatsvorm in 

die swak-beplande opstande van 

1799 (die Slagtersnek-rebellie), in 

die Groot Trek van 1834 - ’38, 

deur die vorming van die 

Boererepublieke buite die grense 

van die Kaapkolonie, die stryd 

teen die barbarisme en die 

imperialisme, die lyding, 

heldedade en oorwinnings in die 

hele lang proses van nasie-

wording ...insluitende o.m. die 

lyding van Slagtersnek, Bloukrans, 

Moordspruit en Wenen, die 

konsentrasiekampe, die Rebellie van 

1914; maar ook die oorwinnings van 

Vegkop, Mosega, Bloedrivier, 

Amajuba, Colenso, Spioenkop, 

Stormberg....; en die staatkundig-

kulturele stryd ná die Anglo-Boere-

oorlog om soewereine 

Voortrekkernooientjie 
 

My hart juig oor die grasie van jou 

gang,  

Voortrekkernooientjie, en die fel 

plesier 

Is tweelingbroer van pyn. Jy sweef so 

fier 

Soos ‘n trotse seilskip wat die winde 

vang. 

 

Jou tawwerd skinder fluisterend van 

die weelde 

Wat hy met nyd verhul; jou skoentjies 

loer 

Blits-beurtelings, skamper, sku en kyk 

wat voer 

Beeldhouer Wind daaruit, die 

singestreelde! 

 

Verseilde sieraad uit ‘n ander eeu 

Na ons waar alles pronk en pral en 

praai 

Met sirkusorrels en met markgeskreeu. 

Ag, toef by ons en wil ons smaak 

verfyn,  

Ons wat ons leegheid met ‘n lag 

verraai 

En vir die afval van die vreemde kwyn. 

 
- Toon van der Heever -  
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onafhanklikheid en uiteindelik die 

Republiek van Suid-Afrika. Dit alles, 

en nog veel meer, is die 

Afrikanervolk.... Wanneer ons in 

historiese perspektief as volk tot 

selfkennis en bewustheid kom, doen 

ons dit nie op negatiewe manier, in 

‘n gees van vyandigheid teenoor 

diegene wat verantwoordelik was vir 

meer as ‘n eeu van onreg, of hul 

nakomelinge, nie, maar met 

aanvaarding dat hulle blote 

instrumente van die Skepper was 

om ‘n nuwe volk te skep. 

Terselfdertyd weier ons om ons 

volksverlede te verloën ...” 

Die Republiek van Suid-Afrika 

simboliseer dus die vrymaking van ons 

volk. Daarom het dr. Malan gesê: 

“Ons wil vryheid hê...Vryheid is die 

geboortereg van elke nasie. Dis die 

siel van eie volksbestaan. Dit mag ook 

geen halwe vryheid wees nie, maar die 

volste — geen onderworpenheid nie 

— en geen vaskoppeling aan die 

leiband van ‘n ander volk nie, maar 

dan ook geen geestelike slawerny wat 

bang is om sy Afrikanerskap openlik 

te bely en ten volle uit te lewe om 

daardeur aan ander volke aanstoot te 

gee nie. Die Britse konneksie kon ons 

daardie vryheid nie gee nie. Ons het 

hom beproef...Die Britse konneksie 

het vir ons beteken... dat elke stap op 

die pad van nasiewording en van 

groter vryheid en selfs van die volle 

erkenning van die Afrikaner se gelyke 

taalregte, gedoen moes word in die 

aangesig van die bitterste teenstand en 

haat...dat ons keer op keer in Engeland 

se oorloë getrek geword is, al het 

dit...verwydering en selfs bloed 

gekos....dat ons groter vraagstukke, 

...ter wille van die Empire, tot vandag 

toe onopgelos gebly het en haas 

onoplosbaar gemaak is....dat in ’n 

getwis oor vreemde belange Afrikaner 

teen Afrikaner verdeel geword is...” ‘n 

Republiek sou beteken die afwerp van 

die laaste bande wat ons aan ‘n 

vreemde oorheerser gebind het, die 

laaste kettings wat ons treë vir treë 

geknel het, en verhinder het om as 

volk te bestaan en te groei. 

Hierop vervolg dr. Malan: “...alleen 

(‘n Republiek) sal beteken die 

konsolidasie van die Blanke 

bevolking in Suid-Afrika tot ‘n hegte 

volkseenheid, die versekering dat 

Suid-Afrika ‘n Witmansland sal wees 

en bly...”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Daarmee kom ons by die  ander, 

belangrikste rede vir die 

Republiek: dat dit nl. gegaan het 

oor die voortbestaan van die 

Witman in Suid-Afrika, as draer 

van die Christendom in Afrika. 

M.a.w. die Republiek was nie net 

nodig om as volk te kan oorleef nie, 

maar om te oorleef as Witman teenoor 

die dreigende Afrika-duisternis. 

Daarom het dit by die verkryging van 

die Republiek ook gegaan om die 

skepping van ‘n nuwe eenheid in 

Suid-Afrika waarbinne die Afrikaner 

homself kon wees, sonder om sy 

volksverlede te verloën, en 

terselfdertyd met sy Engelse mede-

landsburger saam te staan teen die 

bedreiging van Afrika. Met kalme 

logika het dr. Verwoerd verduidelik: 

“Elkeen kan trots wees op die groot 

dade van sy voorgangers”, en aan “al 

die nasies van die wêreld gun ons 

hulle nasietrots, en die verlede 

waaruit hulle gebore is. Maar naas die 

geskiedenis is daar ook ‘n hede, ‘n 

hede wat gou verbygaan en waarna 

daar ‘n toekoms is. Elke geslag moet 

bou vir die toekoms. In daardie 

toekoms sien ons die omwentelinge 

van Afrika, en groeiende probleme 

vir Suid-Afrika. Ter wille van daardie 

toekoms wil ons as Witman verenig 

staan...” 

Die Republiek was nie die einddoel 

van die strewe nie. Die einddoel was 

die Blanke, Christelike beskawing, 

nie alleen in Suid-Afrika nie, maar ‘n 

Blanke nasie “met ‘n bestemming, nie 

ter wille van die selfsug van ‘n nasie 

nie, maar ter wille van die diens van 

‘n nasie”, o.a. “vir die ontplooiing 

van Afrika en vir die vooruitgang van 

die Christendom.” Alleen die 

Republiek sou dit moontlik maak. 

En vandag? Op ons Paspoort-boekies 

en ander amptelike dokumente staan 

steeds “Republiek van Suid-Afrika” 

maar u sal met my saamstem dat dit 

blote letters op papier is. Daar is nie 

meer ‘n Republiek van Suid-Afrika 

nie. In die plek daarvan het gekom ‘n 

Nuwe Suid-Afrika waar geen 

Afrikanervolk kan wees nie, en waar 

die Witman, as draer van die 

Christendom, verguis en vervolg 

word. Ons het niks om te verloor nie. 

Ons het alles om te wen. 

Daarom, mede-Afrikaners, laat ons 

ons koppe optel. Niks keer ons om te 

strewe  vir ‘n Republiek van Suid-

Afrika nie. Ons staan weereens vol in 

die stryd. En ons staan nie alleen nie  

– die Skepper wat ons hier 

staangemaak het is met ons. 

Ons is nie verarmd nie — ons besit ‘n 

ryke bron van inspirasie en trots, die  

roemryke Afrikanerverlede. Ons is 

nie visieloos nie — ons het ‘n toe-

koms om voor te stry:  dat Suid-

Afrika ‘n Witmansland sal wees en 

bly vir die Christendom in Afrika.  

En onthou: “Ons doen dit nie om 

onsself te regverdig nie, want die 

vryheid, waarvoor ons alles veil 

gehad het, het ons geregverdig en 

ons foute en gebreke bedek, maar 

om, by die gedagte aan wat ons 

volk deur Gods hulp reeds gedaan 

en gely het, voorbereid en toegewyd 

te word vir die stryd wat voor ons 

lê.” 

 

Hierdie spotprent van dr. Verwoerd 

het destyds in die Rand Daily Mail 

verskyn. As belediging bedoel is dit in 

werklikheid ‘n  weerspieëling van sy 

standvastige strewe na ‘n Republiek. 



Volksbrandwagkampe  

2007: 

� Winterkamp: 24 - 30 Junie  

   (Bespreek VOOR 4 Junie!) 

� Geskiedeniskamp: 24 - 30 

September 

� Somerkamp: 3 - 8 Desember  

(Offisierskampe op aanvraag) 

Bespreking noodsaaklik !! 

Rencia 014 721 0007 / 

072 445 4835 

volksbrandwag@webmail.co.za  

Besoek ons webwerf: 

www.volksbrandwag.co.za 
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Kontak - persone 
Voorsitter: Willie van der Grijp 082 532 9656 / djb@telkomsa.net 

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

GESKIEDENISKAMP 

Soos nog nooit tevore! 

 

In die hartjie van die 

Drakensberge tussen ou historiese 

slagvelde en Voortrekkerlaers. 

 

Kom besoek Spioenkop, 

Colenso, en andere, die Sooilaer, 

die roete waarteen die 

Voortrekkers die Drakensberg 

afgetrek het. 

Dit alles onder leiding van ‘n 

kundige verteller met 

eerstehandse kennis van die 

Voortrekker-geskiedenis en die 

2de Vryheidsoorlog in Natal. 

 

Ons gaan opelug kamp onder die 

sterre met heerlike:  

� Kampvuurkuier plesier 

� Spangees 

� Stap en bergklim 

� Toer 

 

Wanneer? 24 - 30 September ‘07 

Waar? Sentrale Drakensberg  

Besprekings?  NOU!! Alle 

besprekings vir hierdie kamp sluit 

17 Augustus 2007. 

 

Kontak Rencia by 014 721 0007 

of 072 445 4835 of e-pos: 

rencia@volksbrandwag.co.za 

 

Dagboek: 
� 5 Mei 1831 - Gezina 

Kruger (neé du Plessis) 

gebore.Die 2de vrou van 

Pres. Paul Kruger  

� 5 Mei 1901 -  Engelse 

steek die Vaalrivier oor. 

� 7 Mei 1901 - laaste ZAR-

sitting vind plaas en die 

staatsgoud word 

verwyder. 

� 9 Mei 1883 - Paul Kruger 

ingesweer as President 

van die ZAR 

� 14 Mei 1820 - Gert 

Maritz, die trekleier, se 

troudag. 

� 19 Mei 1901 - Pres. MW 

Pretorius oorlede. 

� 31 Mei 1899 - 

Bloemfontein Konvensie 

� 31 Mei 1902 - die Vrede 

van Vereniging word 

gesluit. 

� 31 Mei 1961 - Suid-Afrika 

word ‘n REPUBLIEK! 

� 5 Junie 1901 - Pretoria 

ingeneem. 

� 6 Junie 1837:Voortrekker-

Volksvergadering gehou 

waar Piet Retief as 

Goewerneur en Gert 

Maritz as Regter-

president ingesweer is. 

� 4-7 Junie 1901 - die Slag 

van Rooiwal 

� 12 Junie 1964 - die 

Rivonia-verhoor word 

afgesluit.   

(vanaf bls 5) 
swarte gaan hom van kant maak so gou hy 

kan en dat geen haan daarna sal kraai nie. 

Hy nader sy slaapplek versigtig, skuif die 
grendel op en haal sy “wapen” (’n 

Martini-slot met afgevylde loop wat soos 

‘n pistool kon werk) uit.  

Ure het verstryk toe iets teen die deur 
krap en iemand fluister: Dis Ben. Piet laat 

hom in maar sit sy hand dadelik oor Ben 

se mond. Ben verstaan en sê niks. Tien 
minute later is daar ‘n sagte gekraak aan 

die agterkant van die skuur. Dit verskuif 

stadig deur toe. By ‘n los plank glip Piet 

uit en sluip om die skuur. Hy kom om die 
hoek; ‘n halfonderdrukte vloek, ‘n mes 

blits en ‘n skoot val. Nyati het sy moses 

teëgekom. 
Vir ‘n halfuur staan Ben en Piet oorgehaal 

en wag om op die vlug te slaan maar toe 

niks gebeur nie gaan besorg hulle die lyk 

by die “Duiwelsgat”. Intussen het Ben al 
die gegewens gekry en laat vat oor die 

rivier. Piet het daardie nag so lekker 

geslaap soos selde. Die Engelse het lank 
na Nyati gesoek, tevergeefs. 

Volksbrandwag 

Bankbesonderhede 
 

ABSA Nylstroom 

Takkode: 632005 

Spaarrekeningnr. 

915 979 0761 

Enige bydraes is baie welkom 

Te veel mense sien net die 

simptome raak van dit wat 

verkeerd is. Slegs ‘n paar is 

bereid om aan die oorsake 

te dink, en nog minder aan 

die oorsake van die oorsake. 

- John Tyndall - 

 P P P Piet    iet    iet    iet    PPPPototototllllood ood ood ood (vervolg)(vervolg)(vervolg)(vervolg)    


