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Dit is met groot hartseer en uiterste
leedwese dat ons hiermee die
heengaan van ons geliefde voorsitter,
mnr. Willie van der Grijp moet
vermeld.
Na ‘n lang siekbed het dit die Heer
behaag om hom tot Hom te neem, in
die oggendure van die 28ste
Augustus.
Dit is ŉ onsettende slag vir ons nog
so jong beweging, ŉ wond wat nog
lank sal neem om te genees.
Mnr. Willie van der Grijp was ŉ man
wat sy toekomsbeskouing gegrond
het op ŉ diepe geloof in die Drieenige-God.
Hy het die behoefte gesien vir ŉ
organisasie wat ŉ tweërlei doel sou
hê.
Ten eerste om die jeug geestelik en
fisies paraat te maak vir die
omstandighede waarin hulle moet
leef.
Ten tweede om Brandwagte oor die
Lees binne:
Veldtoe: Kiepersol - bls 2
Spoorsny 1 - bls 2
Vlae 2: - bls 2
Spore - bls 3
Ons Volk: Pres. Kruger - bls 3
Verhaal: Piet Potlood - bls 4
Blokraai 10 - bls 5
Genesing uit die Natuur-bls 5
Aktueel:
 Lojaliteit - bls 6
 Pasop! Ons ken, o vyand, jou
- bls 7
 Dagboek - bls 8










land te vestig waarbinne volksgenote
mekaar kan ondersteun in tye van
nood.
Skaars drie jaar en een maand gelede
is die Volksbrandwag byeengeroep
onder sy leiding en het gegroei en
gebloei onder sy besielende arbeid.
Oral was hy bekend vir sy besieling.
Alles wat hy gesê het, het hy self na
gestreef en na die beste van sy vermoë
uitgevoer.
Etlike honderde kilometer is tot in die
middernagtelike ure deur hom afgelê
om volksgenote in die uithoeke van
die land toe te spreek en aan te spoor.
Altyd lojaal aan die volksideaal, was
hy die tipe man waarvan
Jan FE Celliers dig:
“ Ek hou van ŉ man wat sy man kan
staan
Ek hou van ‘n daad wat soos donder
slaan,
ŉ Oog wat nie wyk, wat ŉ bars kan kyk
–
En ŉ wil wat so vas soos ŉ klipsteen
staan!”
Vir ons, die jeug, was oom Willie in
alles ŉ voorbeeld. Saam met ons het
hy op sy maag in die steek-grasse
rondgekruip tydens die nagmarse of

bekruiping tydens die oorlewingskampe. Saam het hy grappies
gemaak en heerlik gelag vir die
kamp-kaskenades.
Maar so was hy ook die raadgewer, leier en vader-figuur wat
altyd daar was om te luister na die
geringste probleempie wat ons mog
hê. Aan die hand het hy ons
geneem en ingelig oor die tye wat
vir ons voorlê - ons bedag gemaak
op die vyand, sodat ons nie
onverhoeds betrap mag word nie.
Saans as alles rustig geword het om
die kampvuur het hy dan ook
voorgegaan met Boekevat en op sy
rustige manier vir ons die
skrifgedeeltes duidelik gemaak.
Hiermee bring ons hulde aan oom
Willie, ons leier, ons “vader”. Dit
is met ŉ traan in die oog wat ons
afskeid neem.
Ewig sal hy in ons harte leef en sal
ons probeer om sy naam in ere te
hou en sy voorbeeld altyd na te
volg.
Ons sluit af met ŉ aanhaling uit die
berymde Psalm 37:23.
Mag dit ook vir tannie Annatjie en
al die naasbestaandes troos bied in
hierdie hartseer tyd.
“Let op die vrome wat opreg
Met God verkeer in woord en weg;
Merk op die man wat God hier
vrees:
Sy lewenseind’ sal vrede wees”
Laat ons op oom Willie se
wekroep: “WERDA!”
antwoord: “Ons vir jou SuidAfrika!”
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saamgestel met 7-9 blaartjies.
Gelob en ingesny.

Blomme groen-geel
aan dik, diggepakte are

Algemeen teen
kliprante en hellings.
Gebruike:

Blare baie gewild by
wild en vee.

Voëls volop agv
volop vrugte.

Sukkulente wortels
word gekou vanweë die

Gewone Kiepersol:
(Cussonia spicata)
Voorkoms:

Immergroen met
lang kaal stam en
baie vertakte
ronderige kroon.

Bas grys en glad
tot dik en
kurkagtig by ouer
bome

Blare handvormig





voginhoud. (bogrondse wortels
bitter) en as noodvoedsel
geëet.
Verskillende afkooksels word
gemaak vir die behandeling
van senuwee-verwante
simptome.
Voorheen is die hout gebruik
as briekblokke vir waens.

Ongeveer 14 jaar later kry die Vrystaat
’n eie regering. ‘n Vlag en wapen vir
hulle land moes ontwerp word.
Ons begin in dié uitgawe met ‘n
reeks oor Spoorsny. Om
eerstehandse kennis op te doen kom
woon gerus die Spoorsnyspesialiseringskamp van 5 - 6
Oktober by. Kontak besonderhede op
bls. 8
Spoorsny is die vermoë
van ‘n individu om tekens
wat deur ‘n mens, dier of
meganiese voorwerp in
die natuur agter gelaat is,
te volg en te vertolk, deur
gebruik te maak van al jou
sintuie, vorige
ondervinding en kennis
van die natuur.
Byna elke redelike mens kan die
kuns aanleer om spoor te sny.
Vermoëns soos volg kan bydra tot ‘n
goeie spoorsnyer.
 Inisiatief: dit is die vermoë
om goeie afleidings te maak.
 Deursettingsvermoë:
 Uithouvermoë
 Konsentrasievermoë
 Aanpasbaarheid
‘n Goeie spoorsnyer moet aan die
volgende eienskappe voldoen:
 Liggaamlik fiks
 Beskik oor goeie sintuie
 Konsentrasievermoë
 Opmerksaamheid
 Deeglikheid
 Liefde vir die natuur
KLASIFIKASIE VAN TEKENS
‘n Spoor bestaan nie net uit ‘n spoor

nie, maar enige iets wat deur die
natuur beweeg hetsy mens, dier of
meganiese voorwerp.
‘n Grondteken dien as ‘n hulpmiddel
om die volgende te bepaal.
 Ouderdom van spoor
 Algemene rigting van die
spoor
 Karakter van die spoor
 Spoor-tel
 Bevestiging van ‘n
lugspoor






Lugtekens: alle tekens
vanaf die grondoppervlakte
tot die maksimum hoogte
van die persoon, dier of
voorwerp wat deur die
natuur beweeg bv.
Platgetrapte gras
Gebreekte takke of spinnekop
drade
Materiaal of bloed aan
plantegroei
Douspore

Lugtekens word vir die volgende
aangewend:
 Ouderdom te bepaal
 Algemene rigting
 Om momentum of spoed te
handhaaf
Waarskuwingstekens:




Diere wat in ‘n spesifieke
rigting vlug.
Waarskuwings geluide van
diere of voëls in die rigting
waarin die spoor beweeg.
Spore van diere wat gevlug
het.
(word vervolg)

Pres. Hoffman rig toe ’n versoek aan
Nederland dat Willem III, die
Nederlandse koning, ‘n vlag en wapen
sal verskaf. (Die versoek is aan
Nederland gerig omdat die OranjeVrystaat vernoem is na die
legendariese Willem van Oranje.)
Die “opdrag” het geweldige studie
geverg rondom die geskiedkundige
simbole van die Huis van Oranje.Op
die ou end is besluit op 4 oranje bane,
geplaas tussen 5 wit bane met ‘n rooiwit-en-blou kanton. Die oorspronklike
tekening het egter verlore gegaan en
die Vrystaatse vlag het net 3 oranje en
4 wit bane.

Die vlag- en wapenontwerp is toe saam
met ‘n hooggeplaaste na Suid-Afrika
gestuur.
Intussen het die Vrystaat egter ‘n nuwe
president gekry wat nie geweet het van
die versoek aan Nederland nie en self
‘n versoek na Kaapstad gestuur het!
Die antwoord van Kaapstad en
Nederland kom toe tegelyk in
Bloemfontein aan.
Niemand mog beledig word nie en ’n
kompromis is toe aangegaan tussen die
ontwerpe en wel so dat die voorstel vir
die grootseël vanaf Kaapstad bygevoeg
is by die embleem vanaf Nederland.
Die vlag is onveranderd gebruik.
Op Maandag 23 Februarie 1857 is die
vlag en wapen amptelik in
Bloemfontein onthul.

Volume 3, Uitgawe 5

Grootwild:
Seekoei:
 Semi-waterdier met 4
halfgewebde tone aan elke voet.
In lengte 23 –28 cm!
 Dik,groot, vaatjie-agtige diere op
kort bene; breë, swaar koppe met
die oë en neus aan die bokant.
Yslike bek met slagtande.
 Gladde grysswart tot pienkerige
vel.
 Hulle vreet snags tot 130kg gras
en lê bedags in die water rond.
 Al lyk die diere lomp kan hulle
verbasend vinnig hardloop op
land en raak gou aggressief.
 ‘n Harde brullende grom gevolg
deur 4 of 5 korteres asook die
kenmerkende “blaas” as hulle
bokant die water uitkom, kan oor
lang afstande gehoor word.
 Gevalle is opgeteken waar
seekoeie
kampvure
doodtrap.

Pres. Paul Kruger
Dit is algemeen bekend dat een van
ons grootste helde en staatsmanne
gebore is op 10 Oktober 1825. Hierdie
man was Stephanus Johannes Paulus
Kruger.
Gaan lees gerus alles wat julle in die
hande kan kry oor die man wat so
begenadig is met ‘n ysere wil, diepe
vaderlandsliefde, onvergelyklike
dapperheid en Godgegewe wysheid.
So ‘n man is ‘n waardige voorbeeld,
ook vir ons vandag, om na te streef.
Hier volg ‘n kort staaltjie. Dit verklaar
ook die rede hoekom Transvaal die
2de Vryheidsoorlog aangepak het teen
die magtige Engeland.
‘n Engelse parlementslid het besoek
afgelê by die presidents-woning en hy
vra toe aan Pres. Kruger. “President,
as daar oorlog kom tussen u land en
Engeland, het u enige kans om die
oorwinning te behaal?”
“ Sê nou,” antwoord die Boerestaatsman, “sê nou jy loop langs die
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Witrenoster:
 Beide spesies het 3
horingagtige tone met
die 2 sykantste tone
effens kleiner as die
middelste toon.
 Kenmerkende
vierkantige lip onderskei hom van
die swart renoster se haaklip.
 Bulle weeg tot 2,5 ton!
 Horings bestaan uit buisvormige
filamente wat nogal ooreenstem
met die samestelling van hare.
 Hulle het ‘n taamlike
verskeidenheid geluide en
kommunikasie bewegings.
 Grasvreters wat die gras tot so
kort as 1cm bo die grond afvreet.
 Witrenosters sien baie sleg maar
kan geweldig goed ruik en hoor.
 Rustige diere behalwe as bedreig
voel.

pad , met niks anders by jou nie as ‘n
knipmes, en jy sien ‘n leeu staan, sal
jy so uithaler wees om daardie leeu
met die knipmes aan te val?”
“Welseker nie,” roep die vraer uit.
“Maar veronderstel,” vervolg die
President, “dat die leeu jou uit sy eie
storm, sal jy dan so lafaard wees om
jou nie met die knipmes te verdedig
nie?”
“Natuurlik sal ek probeer,” was die
antwoord.
“Wel meneer,” besluit die president,
“daar het jy nou
jou eie vraag
beantwoord.”
Tydens ‘n
toespraak het die
president spesiaal
‘n woord aan die
kinders gerig.
“...’n Ander
voordeel is, dat julle wetgewende
vergadering waak oor die taal van
die land, waak oor die taal waarvoor
julle voorouers in die stryd en leed
lief geword het, die taal waarin julle
Bybel geskryf is en waarin julle dit
lees. As julle onverskillig word vir

Olifant:
 Die olifant se spoor is yslik met ‘n
fyn mosaïk-agtige patroon.
 Vel: tot 4cm dik op die pote en rug.
 Sterthare is gewild vir die maak van
ornamente en is voorheen as
pypskoonmakers gebruik.
 Die slurp word gebruik om takke
af te breek om die boonste blare by
te kom, water op te slurp en in die
bek te spuit, om
water of stof oor die
lyf te spuit vir
afkoeling en as
beskerming teen
insekte of om gras
mee af te pluk. In
droogtetye grawe
hulle gate met die
tande en slurp tot 80cm diep vir
water. Byna enige taak wat die
mens met sy hande verrig doen die
olifant met sy slurp.
julle taal, dan word julle onverskillig
vir julle voorouers en julle Bybel en
ten slotte ook vir julle godsdiens - ,
ja ook vir julle volksaard. Hou
daarom vas aan julle taal. Dit is wel
nodig om vreemde tale te leer en
veral die taal van die, met wie julle
veel verkeer, maar dit moet altyd bytale wees...”

WERDA!
 Ons geliefde voorsitter, mnr
Willie van der Grijp is
oorlede op 28 Augustus.
Ons bid sy familie en
vriende die Here se bystand
toe met die ontsettende
verlies.
 Tannie Hettie Grové is
gediagnoseer met kanker.
Sy het ‘n suksesvolle
operasie ondergaan en sterk
tans aan. Ons bid haar baie
sterkte en beterskap toe.
 Baie geluk aan Lizanne vd
Grijp, Armand Radford,
Stephan Nel en Nelia
Brummer wat hulle
Offisiers Gronddiploma
geslaag het. Julle is
staatmakers!
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Piet
Piet Potl
otlood -

Oswald Pirow
Pirow

Piet se plan vra dinamiet. Maar waar sou
mens dit in die hande kan kry? Tant Betta
dink dadelik aan die myn. “My oorlede man
se boedel besit heelwat aandele in die
Machavie-myn.”
Sy gaan spreek die luitenant in bevel van
die mynwag. Ag, sê sy, sy is tog so
bekommerd, want sê nou daar breek ’n
brand in die myn uit... as al daardie
opgegaarde dinamiet ontplof is haar aandele
niks werd nie!
“Nee, mevrou Zinn,” lag die jong offisier.
“Die een en ’n half kissie dinamiet wat nog
oor is word in die kruithuisie weg van die
skag gebêre.” Sò! Nou weet hulle waar om
dinamiet te kry. Miskien kan hulle die hulp
van die boerekommando inroep...
Piet sluip in die nag na die kommando by
Schoonspruit. Maar kommandant Van
Vuuren is min lus om in ’n onbeduidende
snuiter se waaghalsige plan betrek te word.
Daar bly vir Piet niks oor as om maar weer
aan Ben in die populierbos te rapporteer
nie.
Soos te verstane is Ben al net lelik
ongeduldig. Maar Piet bring weer hoop:
“Ek dink ons het ‘n kans...” Niemand sê iets
nie. “Ons moet die agterste deel van die
tronk opblaas saam met die wagkamer.”
“Opblaas! Waarmee?”
Piet verduidelik van die dinamiet by die
Machavie-myn en die onwillige
kommandant. Ben kry amper ‘n beroerte.
Soveel tyd is al gemors! Dieselfde nag nog,
spreek Ben vir Van Vuuren onder vier oë en
lê die saak aan hom uit. Die kommandant
voel nou baie sleg. Hy bied aan om self die
stormloop te lei. So gesê so gedaan. Laat
die volgende middag bestorm sy
kommandotjie die Engelse skanse by
Koekemoerstasie. Die spoorwegtelegrafis
se noodseine bereik Potchefstroom sommer
dadelik. Die boere laai dus net hul perde
met buit en kies die hasepad.
Intussen verloop dinge vir Ben en sy mense
volgens plan. Plan? Met die eerste nuus van
die stormloop is die mynwag, wat die
kruithuisie moet oppas, inderhaas na
Machaviestasie geroep en kan Ben en sy
manne die kissies dinamiet uit die
kruithuisie haal asof dit al die tyd vir hulle
daar gewag het.
Die dinamiet is nou veilig in Piet se hande.
Maar hy het intussen nie stilgesit nie. Om
die manne uit die tronk te kry is nou
moontlik, maar dan moet hulle nog uit die
dorp kom. Dit besorg hom hoofbrekens.
Hy kon darem reël dat Van Vuuren en sy
mense die nag voor die teregstelling tussen
Machavie-stasie en Potchefstroom in
dekking sal lê met sestien handperde vir die
vlugtendes.
Dit raak nou vir Piet duidelik dat hy die
sestien man slegs langs die spoor uit die

dorp sal kry MITS die groot wag wat op
Kerkplein lê, weggelei of teruggeskiet kan
word. Gelukkig is daar ‘n spoorwegtrollie
op die stasie. Oudegeest, die betroubare
spoorwegman, belowe om dit gereed te
hou. Maar wat van die wag? So ook die
kleiner wag by die stasie: hoe kon hy hulle
weg kry? Piet het gedink en gedink en
nogmaals gedink...
Daardie nag, ses uur voor die teregstelling,
is alles gereed. Ben en sy manne weet wat
om te doen; hulle wag net op die teken.
Dáár! Daar vlam dit op. Boesmantjie het
Ou Doppie, die hendsopper se skuur aan
die brand gesteek. Amper die hele
Kerkpleinwag gaan help ewe ridderlik
vuur doodgooi. (Het ou Doppie nie die
mooiste dogters nie?) Intussen glip Ben en
sy Boere agter hul rug die dorp binne.
Drie te perd, met kakiehelms op, ry oop en
bloot asof hul ‘n Engelse patrollie is. Piet
neem nog vyf man na die Kerkhof. Ben
koes van skaduwee tot skaduwee tot by die
varkhokke langs die spoorlyn. Daar
verseker Oudegeest hom dat alles in die
haak is met die pomptrollie. Daarvandaan
bekruip Ben die suidelike muur van die
tronk.

Die dominee sê net:
“Hardloop!” en die sewe
man, ongedeerd, laat vat
soos hase deur die opening
in die muur.
Piet wag met ’n groot wit perd (uit oubaas
Yule se stal ontvoer) in die skaduwee van
‘n groot populierboom voor die dominee
se huis. Op ‘n leë erf twee strate verder, sit
die drie burgers soos waspoppe op hul
perde en wag. Alles is doodstil.
Wat het intussen by die tronk gebeur?
Stiptelik om tien-uur het ds. Albertyn soos
gewoonlik die diens begin. Naderhand is
dit half-een en die diens gaan steeds aan.
Een van die oudste van die sewe manne sê:
“Dominee, ek is dankbaar vir die troos van
hierdie diens, maar sal ons nie ook probeer
‘n bietjie rus te kry nie?”
Die predikant kyk hom skerp aan en sê:
“Daar is ‘n baie belangrike rede vir die
voortsetting van hierdie diens.” En hy knip
met sy regter-oog.
Die verligting is so oorweldigend dat die
jongste van die sewe (kwalik sewentien) in
snikke uitbars. Die ander val weg en sing
die gesang met hartroerende
gevoelvolheid.
Dis een-uur, dis half-twee. Buitekant
bekruip die gedaante van Boesmantjie die
suidelike tronkmuur waar Piet se

miskarretjie, met ’n afwiel, teen die
hoeksteen leun. Onder die mis steek ‘n
lont uit wat na een-en-half kissie dinamiet
lei. ‘n Vuurhoutjie vlam op, en die lont
sis.
Dertig sekondes later is daar ‘n geweldige
slag. Die muur word uitmekaar geskeur
en die wagkamer stort in duie. Die wagte,
gedood of beseer, kan nie ‘n geweer
oplig nie.
Die dominee sê net: “Hardloop!” en die
sewe man, ongedeerd, laat vat soos hase.
Net toe hulle deur die opening in die
muur is, roep iemand van die spoorweg
se kant: “Hiernatoe!”
In ‘n kits is hulle by Ben en nael na die
varkhokke waar die pomptrollie staan.
Die trilling van die ontploffing is nog nie
verby nie, toe is Piet op die wit perd. Met
dié hoor hy skote van die stasie se kant.
Die wag daar het onmiddellik in die tronk
se rigting gejaag en is voor die kerkhof
deur die snelvuur van die vyf burgers
ontvang. Hulle deins terug en neem
posisie in. Maar die vyf Boere is besig
om rieme neer te lê na die varkhokke.
Op die plein word bevele geskree, en
perde kom in beweging. Hier kom die
soldate! Die Engelse jaag twee kolomme
die straat van die plein af: een links en die
ander regs in die rigting van die tronk.
Piet en sy drie maats, in Bergstraat, sal
net mooi tussen die twee kolomme te
lande kom. Dit weet Piet, maar watter
afdeling sou voor wees?
Is die regterkolom eerste, sal die
maneuver werk. Is die linkerkolom egter
voor, word die drie burgers vasgekeer,
en sal moet veg .... of oorgee.
Dit dreun soos die soldate jaag. Waar is
hulle voor? Link? Regs?
Daar kom die regterkolom om die hoek
en swaai Bergstraat binne. Piet se perd
spring weg soos ‘n pyl uit ‘n boog. Dertig
tree agter hom skiet en jaag die drie
burgers terwyl hulle in Engels skree: “Dis
hy, daar gaan hy! Keer voor!”
Die Engelse aarsel geen sekonde nie. Toe
Piet by die volgende dwarsstraat verbyskiet, is die tweede Engelse kolom byna
by Bergstraat. Ook hierdie Kolom gee
spore agter die wit perd aan. Op die hoek
bots die twee kolomme amper, en nou
jaag hulle saam in Bergstraat af.
Die wit perd swaai links af, rivier toe —
die drie burgers draai egter regs af sodat
die wit perd alleen verder jaag. Die
Engelse huiwer ‘n oomblik, maar jaag
agter die wit perd aan.
Daardie wit perd kán hardloop, maar toe
Piet die vlei haal is die voorste Engelse
amper op hom. Hy hou links, Maalgat
toe. Op die wal druk hy die spore in die
wit perd se lyf en die dier spring! Met ‘n
slag wat jy wie weet waar hoor, beland hy
in die middel van die Maalgat. Piet
verdwyn onder die water terwyl die
Engelse sarsies skiet op die ongelukkige
wit perd.
Intussen het die drie burgers die vark-
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Hierdie Blokraai bevat 41
versteekte woorde! Al die
woorde kom in dié uitgawe
van die Volksbrandwag voor.
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Tuisgemaakte sout:
Maak ‘n vuur van ‘n niegiftige houtsoort en wag
tot dit heeltemal uitgebrand het. Skep nou die
wit as, wat bo-op die
ander as gevorm het, af
en gooi dit in ‘n kastrol.
Meng dit met water,
filtreer die mengsel deur
‘n lap en plaas dan die
troebel water op die
vuur. Kook totdat al die
water verdamp het en jy
sal soutkristalle in die
oorblywende moer vind.
Dit sal nou nie suiwer
wees nie, maar dit sal
sout wees. Vermy
waterplante want hulle
bevat ‘n hoë konsentrasie magnesiumsulfaat
(Engelse sout).

Kerkenberg
Erasmus Smit teken in sy
Dagboek aan by 13
November 1837: (vry
vertaal uit die Hollands) “
My vrou en ek het na die
Kerkenberg gegaan om
die skoonheid van die
rotsformasies te beskou:
Drie aaneengrensende
ruimtes wat, as ons langer
hier sou bly, met weinig
moeite in ‘n kerk of plek
van Godsdienstige
byeenkoms omskep sou
kon word. Daarmee die
rede, waarom hierdie
laerstaanplek Kerkenberg
genoem word.”
Kom kampeer saam met
die Volksbrandwag op
hierdie Geskiedkundige
terrein. Kyk
besonderhede op bls. 8.

Piet
Piet Potl
otlood (verv)
hokke gehaal, en spring op die
pomptrollie wat dadelik wegtrek. Dis
afdraande en die wiele lig amper van die
spoor af soos hulle jaag. Daar kom die
eerste blokhuis. Die wag skree iets. Hy
los ‘n skoot. Dis mis! Nog ‘n paar skote,
dis ook mis. Die manne klou aan die
trollie. Die tweede blokhuis. Weer skote.
Weer mis.
Daar voor lê Machavie-stasie ‘n ent
duskant die derde blokhuis. Die briek
skree en die trollie kom met ‘n ruk tot
stilstand. In ‘n kits is hulle op die grond.
Dan laat nael hulle na die Doringbos waar
Van Vuuren op hul wag...
Piet bly ure lank half bewusteloos in die
Otternes lê. Een van die perd se malende
voorpote het hom teen die heup getref, en
sy been is baie styf en seer. ‘n Week lank
kan hy glad nie loop nie. Ook maar goed,
want die Engelse trap nou die wêreld
rondom die Maalgat en die populierbos
plat.
Uiteindelik verlaat Piet Potchefstroom
met die rivier langs. Al swemmende en
drywende met sy stywe been, bereik hy
vyftien dae later die kommando van genl.
De la Rey. Maar hy het geen rus of duurte
voor hy nie genl. De wet se kommando
bereik nie. Nadat die generaal die rapport
gelees het, neem hy die seun se hand in
albei syne:
“Piet, my seun, ek het vir jou een keer
gesê Potchefstroom kan trots wees op jou.
Vandag sê ek ons is almal trots op jou!”

Suurlemoen:
In die meeste tuine staan daar iewers ‘n
suurlemoenboompie.
 Drink suurlemoensap in ‘n glas
water eerste ding in die oggend en
jou spysvertering werk baie beter
deur die dag.
 Suurlemoen ontgif en reinig jou
lewer.
 Doop ’n dun suurlemoen-skyfie in
sout en suig dit vir sooibrand agv
soet kos.
 Drink baie limonade (sonder
suiker) om die bloed te suiwer en
te help met velprobleme.
 Vryf suurlemoensap oor gesig
veral op probleem areas met aknee
en “swartkoppies”
 Suurlemoensap werk uitstekend vir
die stop van bloeding.
 Hoes: Was ’n suurlemoen en plaas
dit ongesny op die dunste punt in
‘n houer heuning en
naeltjies en laat oornag
week (voorafgaande is
nie noodsaaklik nie). Sny
die suurlemoen in die
helfte en druk al die sap
uit in die heuning. Drink
netso of verdun met
kookwater. Gebruik in
klein hoeveelhede tot die
hoes verdwyn.



Koors: gebruik verdunde sap as
verfrissing en om die koors af te
bring.
 Voeg by gortwater of ander
versterkende drankies.
 Sommige Europese spa’s gebruik
suurlemoensap vir die behandeling
van rumatiek en artritis pasiënte.
 Suurlemoensap verlig die pyn van
inseksteek– en byte.
 Preservering van heel suurlemoene:
6 heel suurlemoene
vars uitgedrukte suurlemoensap
(genoeg om die heel
suurlemoene
te bedek)
½ koppie growwe sout.
Gesteriliseerde 500ml houer
Plaas die suurlemoene in die houer
en bedek met sout en sap. Dit kan tot
‘n jaar lank so bewaar word. Spoel
onder koue water af as wil gebruik.
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Lojaliteit beteken om trou te wees
aan jou volk en jou regering (onder
regering verstaan ons: die mense
wat jy en ander lede van jou volk
gekies het om oor jou te regeer omdat hulle lojaliteit getoets en eg
bevind is).
Dit sluit inderwaarheid ‘n geweldige
hoeveelheid begrippe en aksies in
wat daaruit voortvloei. Ware, egte
lojaliteit dryf mense tot heldedade ;
nie omdat dit noodwendig roem
bring nie, maar omdat dit die mens
daartoe bring om iets te doen wat
goed is.
‘n Daad is slegs ‘n heldedaad waar
dit met amper bomenslike
inspanning en moeite gedoen is.
Sonder God kan ons geen helde
wees nie. Sonder God kan ons ook
nie trou wees nie.
Om trou te wees aan jou volk en jou
regering is Bybels gefundeerd. Rut
is ‘n pragtige voorbeeld van
lojaliteit. Onthou haar woorde: “U
volk is my volk en u God is my
God!”
Die Afrikanervolk , wat sy begin het
in die wonderlike skat van die
geloof, het die geweldige verantwoordelikheid om daaroor te waak
deur trou te wees en te bly. Dan sê
ons ook: trou aan jou eie; trou aan
jou beginsels; trou aan jou voorgeslagte en trou aan jou nageslagte.
In ons eie Afrikanervolk is daar vele
helde. Een van ons grootste helde
was President Steyn, gekies as die
Staatspresident van die OranjeVrystaat, sewe jaar voor die tweede
Engelse oorlog uitgebreek het.
Sy eerste liefde was teenoor die
Vrystaat. ”Liefde tot die Vaderland
is elkeen ingebore. Ek het geen
ander Vaderland as ons klein
gemenebes nie...”; “Alles wat die
Oranje – Vrystaat betref, vind in my
hart ‘n weerklank.”
In ‘n brief aan iemand skryf hy: “U
wat my dierbare ouers geken het en
weet met watter vaderlandsliefde
hulle besiel was, weet ook dat ek in
my ouerhuis geleer is om God en
my vaderland lief te hê.”
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Jy kan nie trou bly aan jou voorgeslagte sonder kennis van jou
geskiedenis nie, en wel soos dit
oorgeskryf en oorvertel is deur jou
familie en lojale geskiedskrywers.
Want geskiedenis is geen objektiewe
vak nie maar ‘n subjektiewe
belewenis! Saam met my voorgeslagte treur ek oor hulle teleurstellings en vernederings en is ek bly
en dankbaar oor hulle suksesse en
oorwinnings.
Ons is lojaal aan ons nageslagte as
ons die geskiedenis ook so oordra.
Soos dit ons lojaliteit versterk het, so
moet dit ook ons nageslagte krag gee
om dieselfde te doen.
As ons ons taal, ons kultuur en al die
goeie wat ons van ons voorgeslagte
ontvang het, sal uitbou en oorgee aan
ons nageslagte - ons kinders se
kinders wat kom, dan sal dit met ons
goed gaan. Bowe alles moet ons die
Bybel en die belydenis suiwer
bewaar en leer.

bespot en verag word. So het Pres
Steyn in sy laaste toespraak voor die
Volksraad die volgende gesê:
“Gaan u ontrou wees aan u gegewe
erewoord...? Ek verloor liewer die
onafhanklikheid van die Oranje
Vrystaat met eer, as om dit te behou
met oneer of ontrou.”
Vandag moet ons steeds heilige
verontwaardiging voel teenoor
elkeen wat ons volk wil vernietig —
die volk wat God daargestel het om
Hom te dien.
Ons grootste teenstander in ons
lojaliteit is onsself, want om lojaal te
wees bring moeite en verdriet,
swaarkry en verguising. Die mens
neig altyd daarna om homself te
verskoon van die dinge wat hom
moeite gee. Nogtans is dit ‘n
integrale deel van ons bestaan! Deur
ignorering of ontkenning daarvan
bring ons tydelike ontvlugting maar
die einde daarvan is vernietiging: nie
net van onsself nie maar ook van
alles wat ons bestaan moontlik maak.

Hierdie lojaliteit eis van ons groot
verantwoordelikheid en onvermoeide
ywer. Saam met Pres. Steyn sê ons:
”My enigste begeerte en verlange,
my enigste bede, is dat ek tot nut en
heil van my vaderland mag wees en,
indien dit my deur God gegee word,
sal ek Hom dit dankbaar wees tot aan
die einde van my lewe... ”.

Lojaliteit is ‘n begrip wat in grootste
vyandskap staan met die
“eenheidsgedagte” , die “globalisme”
van die wêreld vandag. Dit word
deur hierdie mense beskou as ‘n
onding wat uitgeroei moet word.
Daaroor moet die geskiedenis
vernietig word - asook alle grense.
Die hoofdoel is natuurlik die
vernietiging van die waarheid - die
Woord van God.

Lojaliteit of trou omsluit ook dade
uit liefde vir die eie, waarsonder niks
kan bestaan nie. Nie ’n
ongekwalifiseerde, emosionele
opwelling nie maar ‘n daad van
onselfsugtige diens, ‘n stryd teen die
kwade en ‘n stryd vir die goeie .... .

Lojaliteit is ‘n gawe van God en
maak van die besitter daarvan ‘n
bittereinder soos Pres. Steyn, Pres.
Kruger, Generaal De Wet, Jopie
Fourie, Adv. Strijdom,
Dr. Verwoerd, Jaap Marais en Willie
van der Grijp.

Pres. Steyn is ook ’n uitnemende
voorbeeld van hierdie uiting van
patriotisme. Daarom sluit hy ’n
Verbond met die ZAR waar beide
belowe om mekaar by te staan in
geval van oorlog van buite.
Terselfdertyd beywer hy hom om
wederkerig aan burgers van die een
Republiek in die ander stemreg toe te
ken .
Lojaliteit wek by die lojale persoon
ook ‘n gevoel van heilige
verontwaardiging op waar sy eie

Stry dan kragtig vir dit wat God aan
jou toevertrou het omdat Hy jou uit
genade waardig geag het.
Wees trou!
Daar’s ‘n volk te leer
om homself te eer,
te bou,
om God en God alleen te vrees,
aan aard en taal getrou te wees -gesond en waar van hart en gees,
Komaan!
- EP de Villiers -
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NKOSI SIKELEL’ IAFRIKA
(verkorte Afrikaanse weergawe: ATKV)

Seën ons, Here God, seën Afrika.
Laat sy mag tot in die hemel reik.
Hoor ons as ons in gebede vra.
Seën ons in Afrika,
Kinders van Afrika,
Daal neer, o Gees, Heilige Gees;
Daal neer, o Gees, Heilige Gees;
Kom woon in ons;
Lei ons, o Heilige Gees.
Hou u hand, o Heer, oor Afrika.
Lei ons tot by eenheid en begrip.
Hoor ons as ons U om vrede vra.
Seën ons, Here God, seën Afrika.
Neem dan nou die boosheid
van ons weg;
Maak ons van ons sonde ewig vry.
PASOP! DIS ONS
WAT BRANDWAG STAAN.
Ons Afrikaner- / Boerevolk het hier op
Afrika-bodem ‘n eie afsonderlike volk
geword met eie taal, kultuur en
identiteit. Ons weet dat dit die Here is
wat volkere binne die verloop van tyd
op hierdie aarde tot stand bring volgens sy ewige Raadsbesluit. Ons verheug ons oor die genadefeit dat die
ontstaan van ons volk die verhoring
was van ‘n gebed (6 April 1652). So
ook dat ons voorouers veral op een
bepaalde tydstip in ons geskiedenis
hulle voor die God van hemel en aarde
verootmoedig het deur die aflê van ‘n
gelofte aan Hom. Vandag besef ons
dat ons alleen die seënende hand van
die Almagtige oor ons en ons nageslag
mag verwag as ons Hom steeds reg /
suiwer ken en bely, soos Hy Hom in
sy Woord aan ons openbaar, en in alles
voor oë hou om Hom te eer. Om hierdie rede weeg en beoordeel ons die
huidige Suid-Afrikaanse ‘volkslied’ in
die geloof in God en aan die maatstaf
van die Skrif alleen.
PRAAT GOU EN REG! WERDA!
(In ‘n vorige Brandwag het ons aangetoon
dat die ‘Here God’ en ‘Heilige Gees’ wat
in Nkosi Sikelel ‘iAfrika aangeroep word
nie die ware God is wat Hom in sy Woord
aan ons openbaar nie. Nou gee ons kortliks
aandag aan die kring van bidders, d.w.s.
wie bid almal saam, wanneer Nkosi Sikelel
‘iAfrika gesing word? Ten slotte wys ons
op die Stem van Suid-Afrika se 4de strofe
wat in sy wese ook ‘n gebed is.)

Bladsy 7

Ons mag nie vergeet dat Nkosi
Sikelel ‘iAfrika na sy inhoud en
strekking duidelik die karakter van ‘n
gebed dra nie. Die vraag is: Wie is
die bidders wat hierdie gebed saam
‘bid’? Die bidders word in die lied
aangedui deur die woord ‘ons’ en wie
hierdie ‘ons’ is kry ‘n duidelike
antwoord: ‘ons in Afrika, Kinders
van Afrika’. Nkosi Sikelel ‘iAfrika is
dus ‘n gebed deur die ‘Kinders van
Afrika’. Dus: almal in Afrika. Die
‘gebed’ wil ‘n omvattende gebed
wees wat alle Afrikane saam kan
‘bid’. En nou is die punt: ‘Afrika’ as
sodanig aanbid beslis nie net een god
nie en beslis ook nie, gemeet aan die
maatstaf van die Skrif, net die enige
ware God nie. Inteendeel, ‘n mens sal
stellig kan beweer dat die meerderheid Afrikane glo in ‘n onbybelse
opperwese (nie noodwendig dieselfde
een nie) wat voorspoede en teëspoede
oor die mensdom uitstuur deur bemiddeling van die voorvadergeeste van
die onderskeie inheemse Afrikastamme.
Die kritieke vraag is nou: Mag ‘n
christen-gelowige wat die ware God
van die Bybel ken en bely hom in
gebed vereenselwig (d.w.s. saam bid)
met die ‘Kinders van Afrika’, wat oor
die algemeen nie die ware God bely
en aanbid nie? Hierdie vraag mag ons
slegs uit die Skrif beantwoord: Nee.
1Kor. 10:20b leer: “Ek wil nie hê dat
julle met die duiwels gemeenskap
moet hou nie.” Ook 2Kor 6:14-16:
“Moenie in dieselfde juk trek saam
met ongelowiges nie, want watter
deelgenootskap het die geregtigheid
met die ongeregtigheid, en watter
gemeenskap het die lig met die
duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Bélial, of
watter aandeel het die gelowige met
die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die
afgode? Want julle is die tempel van
die lewende God, soos God gespreek
het: Ek sal in hulle woon en onder
hulle wandel, en Ek sal hulle God
wees, en hulle sal vir My ’n volk
wees.” Vir die gelowige om homself
saam met die heidene in dieselfde
gebedskring te stel is ‘n gruwel in die
oë van die Here. Deur die genade het

ons deur die geloof gemeenskap met
God in Christus en daarom ook
gemeenskap (ook in die gebed)
onderling met mekaar. So onderrig
ook Christus se eie gebed ons: “Ek
bid vir hulle; Ek bid nie vir die wêreld
nie, maar vir die wat U My gegee het,
omdat hulle aan U behoort.” (Joh. 17:9)
WAT ONS BEWAAK IS
HEILIGDOM
Kan ons ons hierteenoor wel van harte
vereenselwig met die kring Afrikaners
wat ook saam die 4de strofe van die
Stem van Suid-Afrika sing (nee bid)?
Almal in die Afrikanervolk is ook nie
ware christene nie. Mag ons dan as
volk as volk die Stem saam bid?
Die 4de strofe van Die Stem begin met
die woorde: ‘Op U Almag vas vertrouend het ons vadere gebou’. Wie
die ‘Almagtige’ is blyk verder as na
Hom verwys word as ‘die
Allerhoogste’ en ‘God’. Hy word
aangeroep as ‘Here’en ‘Heer’. Dit is
’n gesamentlike gebed (‘ons’) waarin
ons nie alleen die Almagtige God
aanroep en bepaalde dinge van Hom
vir ons volk afbid nie, maar juis in die
gebed mekaar ook wys op en herinner
aan dié geloof van ‘ons vadere’. En
nou is ons by die allerkosbaarste
besitting van ons volk: Ons geskiedenis wys duidelik op Wie ‘ons vadere’
vertrou het: Die ware God van die
Bybel was hulle God. Die Woord van
God was in die wa-kis. In die geloof in
God het hulle vir hulle ‘n tuiste in
Suid-Afrika met hul bloed gekoop. By
Bloedrivier het hulle aan Hom ‘n
gelofte afgelê. By Paardekraal (1880)
het hulle dié gelofte herbevestig.
Vandag nog gedenk en oordink gelowige Afrikaners elke jaar (nee elke
dag van die jaar) hul gelofte aan die
God van hemel en aarde en bid hulle
steeds saam: ‘soos ons vadere vertrou
het, leer ook ons vertrou, o Heer’.
ONS WEET EN WAAK GETROU
Wat is in wese die verskil? Die 4de
strofe van die Stem nooi nie almal uit
om saam te sing (te bid ) nie, maar
wys op dié geloof van die vadere. Na
regte kan slegs diegene die Stem saam
sing wat steeds dieselfde as ‘ons
vadere’ glo en bely. Slegs in dié
geloof van ‘ons vadere’ in God
Almagtig mag ons die genade ontvang
om weer soos ‘ons vadere’ te offer vir
ons nageslag wat kom.
- ds. Boeta Erasmus -
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Dagboek:

Volksbrandwagkampe

Volksbrandwag
Bankbesonderhede

2007

ABSA Nylstroom
Takkode: 632005
Spaarrekeningnr.
915 979 0761



Enige bydraes is baie welkom



 Werkskamp: 15 - 17
September
 Geskiedeniskamp: 24 - 30
September



GESKIEDENISKAMP

 Spoorsny-spesialiserings
kamp: 5 en 6 Oktober (vir
persone 16 jaar en ouer)
 Werkskamp: 26 - 29
Oktober
 Werkskamp: 23 - 25
November
 Somerkamp: 3 - 8
Desember

(Offisierskampe op aanvraag)

Bespreking noodsaaklik !!

volksbrandwag@webmail.co.za

Besoek ons webwerf:
www.volksbrandwag.co.za

Tans beskikbaar by die
Volksbrandwag se kantoor:

Volksbrandwag T-hemde

CD’s met kampfoto’s.

Santjie Marx-produkte

Oorlewing (’n Handleiding)
- Piet Grové
Kontak Rencia vir meer
besonderhede of om bestellings te
plaas.



Soos nog nooit tevore!


In die hartjie van die
Drakensberge tussen ou historiese
slagvelde en Voortrekkerlaers.




Wanneer? 23 - 30 September ‘07
Waar? Sentrale Drakensberg
(ons kamp by die historiese
Kerkenberg)
Koste? R800 per persoon (dit
sluit verblyf, etes en
toegangsfooie in)
Besprekings? NOU!!
Kontak Rencia by 014 721 0007
of 072 445 4835 of e-pos:
rencia@volksbrandwag.co.za

Rencia 014 721 0007 /
072 445 4835











Spoorsny - kamp
Datum: Vrydagaand 5 Okt Saterdagaand 6 Okt.
Waar: Voet-Hoef-en-Hoed
Kampterrein (Alma)
Koste: R120 per persoon
Aanbieder:
Andries du Plessis
(opgeleide spoorsnyer)
Wie: “Gevorderde groep”,
offisiere en persone 16 +
Besprekings:
Voor 1 Oktober
Rencia: 014 721 007 of 072
445 4835











3 September 1901 - Genl.
Smuts val die Kaapkolonie
binne.
5 September 1900 - Danie
Theron oorlede by
Gatsrand.
6 September 1966 - Dr
HF Verwoerd vermoor.
8 September 1901 - Dr. HF
Verwoerd gebore.
15 September 1914 - Genl
de la Rey sterf.
17 September 1819 - MW
Pretorius gebore.
22 September 1862 - Genl.
Louis Botha gebore
23 September 1838 - Gert
Maritz oorlede in die
Sooilaer.
1 Oktober 1937 - die 1ste
uitgawe van Die
Transvaler verskyn.
2 Oktober 1857 - Pres.
Marthinus Steyn gebore
4 Oktober 1875 - Gustav
Preller gebore
5 Oktober 1844 - Pres. FW
Reitz gebore
7 Oktober 1854 - Genl de
Wet gebore.
9 Oktober 1847 - Ds. SJ du
Toit (stigter van die GRA )
gebore.
10 Oktober 1825 - Pres.
Paul Kruger gebore.
11 Oktober 1898 - 2de
Vryheidsoorlog breek uit.
16 Oktober 1836 - Slag
van Vegkop vind plaas.
21 Oktober 1901 - Pres
Kruger vertrek met die
Gelderland na Europa.
22 Oktober 1847 - Genl.
De la Rey gebore
25 Oktober 1838 Trekleier, Louis Trichardt
oorlede.
26 Oktober 1926 - Emily
Hobhouse herbegrawe by
vrouemonument.

Kontak - persone
Onder-voorsitter: Emil de Villiers 083 417 7311 / emil@vodamail.co.za
Sekretaresse: Rencia de Villiers 014 721 0007 / 072 445 4835 / rencia@volksbrandwag.co.za
Hulp-sekretaris: Dawie Buitendach 083 258 4248 / dawie@volksbrandwag.co.za

