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Nog ‘n jaar is vinnig besig om verby te 
snel en dit is sowaar alweer byna tyd vir 
die Winterkamp! 

Die kamp vind plaas van 23 - 28 

Junie en julle moet asseblief so gou as 
moontlik bespreek sodat ons al die 
reëlings betyds kan tref. (Anders sal 
julle dalk paddas en akkedisse in veld 
moet gaan vang vir kos!) Die koste bly 
steeds R200/p vir die hele week. 

Dit beloof om weereens ‘n leersame en 
lekker kamp te wees met baie klem op 
kamoeflerings-tegnieke, spoorsny, 
wippe en sterre. Ons gaan dus meer in 
die veld wees en hopelik nie eers 
agterkom dat dit winter is nie. 

Leer asseblief solank die 2e strofe van 
die Stem (hierbo) sodat ons die 1ste, 2e 
en 4de strofes saam kan sing. As julle 
nie meer die 1ste en 4de strofes ken nie, 
kontak my, of gaan krap al julle ou  
Volksbrandwag-uitgawes uit. 

  

Die gevorderde groep moet ook laat 
weet in watter van die volgende rigtings 
hulle wil spesialiseer. 

� Wapenhantering 

� Kaart en Kompas 

� Wippe en Strikke 

Elkeen kan slegs een keuse maak per 
kamp. 

Spesialiseringskampe word natuurlik 

ook oor naweke aangebied vir die 

volwassenes 
en ander wat nie 
tydens die 
oorlewings-
kampe hulle 
balkies kon 
verwerf nie. 

So ‘n kamp was die afgelope 
“Kamoeflerings-kamp”. Dit was  
ongelooflik lekker en ons het baie 
geleer. Beslis ‘n moet vir elke 
Brandwag wat sy sout werd wil wees. 

As jy voorbereid wil wees vir die 
volgende kamp leer solank die 
volgende rympie: Skaduwee, 
Silhouette, Vorm, Grootte, Blink
(weerkaatsing), Klank, Vorm, Reuk en     
Beweging. 

 

Ons moes eers leer 
hoe mens nou 
eintlik jouself vuil 
smeer. (die meeste 
se kleuter-dae is al 
baie  

 ver terug).  

Pikswart bly maar die beste en julle 
kan self sien hoe onherkenbaar mens 

raak. 

Kyk net hoe 
oulik lyk die 
“terries” oppad 
om die 
Brandwag” (ons 

instrukteur) buite  aksie te gaan stel. 
 

Die arme “Brandwag” moes baaaaie 
lank  wag en sy 
klip het BAAIE 
hard geword 
maar eindelik 
het hy die 
eerste “terrie” 
skaars 3-treë 
van hom af 
betrap. (of was 

dit nou die “terrie” wat hom betrap 
het.......?)  

Natuurlik was die klip toe nie meer 
hard nie en moes die ander bekruipers 
uithaal om nader as 20 treë aan hom te 

Die Stem van Suid-Afrika 

In die merg van ons gebeente, 
in ons hart en siel en gees, 
in ons roem op ons verlede, 
in ons hoop op wat sal wees, 
in ons wil en werk en wandel, 
van ons wieg tot aan ons graf - 
deel geen ander land ons liefde, 

trek geen ander trou ons af. 
Vaderland! ons sal die adel 
van jou naam met ere dra: 

waar en trou as Afrikaners - 
kinders van Suid-Afrika. 

kom. Nietemin het ons almal 
dit net-net gemaak. 

En hier is die “terries” na 
afloop van hul kruiptog oor 
klip en rant en deur kakie-bos 
en stinkblaar. Moeg maar baie 
tevrede. 

Ek hoop ons sien julle almal 
die 23ste!  

Volksbrandwag-groete,  

  - Red - 



Kameeldoring (Acacia erioloba) 

Voorkoms: 

� Halfbladwisselende boom 

� Spreidende kroon 

� Swart bas met diep vertikale 
groewe 

� Jong takkies sig-sag by knope 

� Dorings in pare 

� Blare veeragtig 

� Bolvormige donkergeel 
blomme 

� Peule dik, breed en gekrom 

Gebruike: 

� Baie goeie brandhout. 

� Aftreksel van die 
Boomgom vir hoes en 
verkoue 

� Bas-mengsel vir 
diarree 

� Geroosterde sade word 
soms as koffie-substituut 
gebruik. 

� Peule is uitstekende veevoer 
solank nie in oormaat gevoer 

nie. 

Nou-toe-nou: 

� Voorheen is die 
hout gebruik vir 
mynstutte veral in 
Kimberley. Sodoende 
is die Noord-Kaap 

gestroop van Kameeldorings 
sodat daar vandag maar enkele 
bome oor is in die streek. 
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mure en tralies kan kom, hy diegene 
daar agter kan verras en sy wandade 
ook ongesiens kan pleeg. Die 
argument dat so ‘n betreder eers by 
die alarms moet verbykom is juis een 
van die redes waarom mense verras 
word. Die hedendaagse boef en 
moordenaar is bewus van hoe daardie 
alarmstelsels werk en weet ook hoe 
om daarby verby te kom en dit 
uitgeskakel te kry of dit te vermy. 
Hulle weet selfs hoe om dit af te 
skakel, in te gaan en wanneer binne 
is, dit weer aan te skakel om wanneer 

jy tuis kom dit aangeskakel kry en 
houtgerus is terwyl hulle nou saam 
met jou in die sogenaamd beveiligde 
woonhuis is. 

Voorafgaande word nie bedoel dat ‘n 
woonhuis nou nie beveilig moet word 
nie, alle bekostigbare hulpmiddels 
om inwoners van ‘n huis te beveilig 
moet getref word. Dit moet egter as 
hulp middels beskou word en nie om 
jou waaksaamheid te laat verslap nie. 
Dit is opvallend dat mense met min 
of geen strukturele beveiliging nie, 
baie meer waaksaam is as die wat dit 

wel het. Huisveiligheid beteken dus 
dat te alle tye waaksaam opgetree 
moet word. Dit beteken dat elke lid 
van ‘n gesin of inwoner van ‘n huis 
of enige ander woning geleer moet 
word om sekere optredes as daaglikse 
roetine toe te pas. Die volgende is 
enkele reëls wat nagevolg moet word: 

� Leer groot honde dat hulle gebied 
nie net buite om die huis is nie, 
maar ook binne die huis. Hulle 
moet tenminste twee keer per dag 
toegelaat word om deur die huis 
te beweeg en dat dit nie ‘n 
oortreding is nie. Indien dit 
moontlik is moet ‘n hond se 
eetplek iewers in die huis wees. 
Sulke diere beskerm instinktief 
snags die gebied tussen sy 
slaapplek en kos.  

� Wanneer weg van die huis, al was 
dit vir ‘n paar minute, en 
teruggekeer word, moet na die 
optredes van honde gekyk word. 
By die geringste afwyking van die 
normale moet besef word dat alles 
nie pluis is nie. 

� Wanneer die huis binnegegaan  
gaan word moet die deur 
oopgestoot word en die honde 
eers toegelaat word om vooruit te 
gaan. As daar vreemdeling in die 
huis is sal die honde jou waarsku. 

� Voordat met die gewone in die 
huis aangegaan word, al sou die 
honde nie onraad laat blyk het nie, 
moet die huis eers deursoek word, 
kamer vir kamer ook die 
hangkaste en onder die beddens 
en agter deure.  Hierdie prosedure 
moet nie net gevolg word 
wanneer weg was en tuisgekom is 

Na aanleiding van die geweldige toename 

in misdaad plaas ons weereens die 

riglyne van huisveiligheid soos geskryf 

deur wyle mnr Willie van der Grijp. 

Met huisveiligheid word nie huis-
beveiliging bedoel nie! Mense met 
die mees gespesialiseerde maatreëls 
betreffende huis-beveiliging word 
elke dag in hierdie land beroof óf 

aangerand óf verkrag óf vermoor ens. 

Met huisveiligheid word bedoel die 
paraatheid van die inwoners van die 
huis ten opsigte van ‘n aanslag op die 
inwoners self in en rondom die 
woning. Daar is vasgestel dat mense 
wie se woning met die mees 
modernste beveiligings toerusting 
soos alarmstelsels, diefwering en 
omheinings houtgerus met hulle 
daaglikse roetine besig bly. Hulle is 
gerus omdat hul glo dat geen 
vreemde indringer ongesiens of 
geluidloos die woning kan binnedring 
nie. Snags slaap hulle rustig omdat 
hulle glo die alarms hulle betyds sal 
wakker maak Baie is gerus omdat ‘n 
premie aan ‘n sekuriteit mpy. betaal 
word wat met hulle alarmstelsels 
gekoppel is en gewapend reageer 
wanneer die alarm afgaan.   

‘Hoe minder veilig hoe meer op die 
hoede’ is ‘n natuurlike instink by 
mens en dier. Hierdie feit is die boef 
en moordenaar terdeë van bewus en 
daarom teiken hy ook daardie 
woonhuise wat soos forte en tronke 
lyk. Hy weet dat agter daardie mure 
en tralies geen onheil gevrees word 
nie, en as hy ongesiens agter daardie 

Huisveiligheid beteken dus dat te 

alle tye waaksaam opgetree moet 

word en dat elke lid van ‘n gesin of 

inwoner van ‘n huis of enige ander 

woning geleer moet word om sekere 

optredes as daaglikse roetine toe te 

pas.  
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nie, maar moet as daaglikse 
roetine soggens en saans nagevolg 
word. 

� Beligting in ‘n huis moet altyd so 
wees dat skaduwees nie op die 
vensters, al is die gordyn 
toegetrek, val nie. 

� Meubels in ‘n huis moet nie rond 
geskuif word nie, sodat inwoners 
snags soos ‘n blinde daarin kan 
rond beweeg.  

� Moet nie dadelik die lig aansit 
wanneer vreemde geluide in die 
huis gehoor word of die honde 
skielik begin blaf of die alarm 
afgaan nie. 

� Leer die kinders om in die donker 
almal na ‘n vooraf bespreekte 
vertrek te beweeg wanneer onraad 
iewers in die huis bemerk word. 
Hierdie vertrek moet ‘n 
ontsnappings opening na buite hê 
ingeval ‘n brand ontstaan. Maak 
dit onmoontlik vir ‘n boosdoener 
om hierdie vertrek van buite 
binne te dring.    

� Dit is goed om snags meer as een 
groot hond buite die huis en ten 
minste een binne saam met ‘n 
keffertjie of twee te hê. Deesdae 
word honde met dwelmmiddels 
buite aksie gestel, maar kleiner 
soort honde se gehoor is fyn en by 
die geringste gaan hulle aan die 
kef. Boosdoeners moet eers die 
honde buite uitskakel voordat die 
huis binnegedring word en sal die 
keffertjies tien teen een reeds 
begin kef wanneer boosdoeners 
buite daarmee besig is. 

� Leer tog jouself en huismense aan 
om nie honde wat in die huis 
skielik begin blaf stil te maak nie. 
‘n Hond wat skielik sy ore spits 
en blaf het ‘n vreemde geluid 
gehoor.  

� Leer ook dat ‘n hond se naam 
slegs genoem word wanneer 
geroep word om gepaai en kos 
gegee word. Wanneer ‘n hond 
bestraf word moet sy naam nooit 
genoem word nie. Wanneer in 
nood en om hulp geroep word 
verander ‘n mens se stem 
dieselfde soos wanneer ergerlik 
is, en as jy aangeval word sal die 
hond aan die stemklank twyfel of 
jy roep of raas en dalk nie kom 
nie.   

Jan FE Celliers is op 12 Januarie  
1856 te Wellington gebore. Sy pa  
word redakteur van Het Volksblad. 

 In 1873 verhuis hulle na Pretoria 
waar sy pa De Volkstem oprig . In 
1877 annekseer Engeland 
goedsmoeds Transvaal. 
Jan is toe ‘n seun van 12 
jaar. Later gaan studeer 
hy in Nederland om 
landmeter te word. Hy 
kom egter agter dat nie 
wiskunde nie maar 
letterkunde sy eintlike 
liefde is. Hy was in sy 
lewe landmeter, 
onderwysman , 
Staatsbibliotekaris en dosent, maar 
ons het hom leer ken as volksdigter. 
Hy is in 1894 getroud met  Susanna 
Durr. 

 In 1899 breek die Engelse oorlog uit. 
Baie begerig om sy land in die stryd 
om vryheid te help, het hy dadelik 
gaan aansluit. Omdat hy gedeeltelik 
doof was het hy, om hom besig te 
hou in tye van wag, ‘n dagboek 
geskryf. Gedurende die oorlog is ook 
sy vrou in die konsentrasiekamp 
gevange gehou. Daar het sy baie siek 
geword. Deur middel van Mev. 
Joubert, generaal Joubert se vrou, het 
sy hom laat weet dat, as hy haar vir 
laas wil sien, hy haar dadelik moes 
besoek. Hy is in Pretoria ingesmokkel 
tot by die generaal se huis. Daar moes 
hy sy mooi snor afskeer en mev. 
Joubert se klere aantrek. As  “mev.  
Joubert” kon hy haar besoek. Nadat 

Soos in die vorige uitgawes na 
vore gekom het is daar by ons 
geen twyfel hoekom aan die 
volks-simbole eerbied betoon 
moet word nie. Dit is in 
werklikheid uit selfrespek. Maar 
hoe moet ons dit doen? 

Hier volg ‘n paar basiese riglyne: 

� Sorg dat jou vlag skoon, 
heel, en netjies is. 

� Moenie dat jou vlag ooit 
aan die grond raak of in die 
modder sleep nie. 

� Sorg dat die vlag gestryk 

word voor die son onder 
gaan. 

� Moenie die vlag laat 
natreën of beskadig deur 
stormweer nie. 

� Moet nooit jou vlag as ‘n 
tafeldoek gebruik nie. 

� Sorg dat die vlag regop is 
(die blou – baan onder). 

� Moet nooit jou vlag vir 
reklame-doeleindes gebruik 
nie. 

� Staan op aandag terwyl die 
vlag gehys of gestryk word.  
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hy sy vrou gesien het, is hy op 
dieselfde manier weer uitgesmokkel!  

Met die dood van mev. Joubert het 
Jan F Celliers die volgende vers aan 
die familie gestuur: 

 “Stille Moeder, vaarwel 

U liefde sal weeg  

en U lye sal tel 

 As die som eendag geld 

 Van die trane en trou 

 Wat ‘n nasie bou.” 

Na die oorlog het hy ‘n 
paar jaar in Switserland 
gaan woon en sy pragtige 
gedig Die Vlakte geskryf. 
Dit was die hoogtepunt 

van sy literêre arbeid. Hy skryf nog 
baie ander gedigte wat direk 
weerklank vind in die hart van sy 
volk. In sy oorlogsverse het hy hulle 
gevoelens eenvoudig en direk 
vertolk.  

 Die Afrikaner het verslae van die 
oorlog  teruggekeer na hulle 
afgebrande huise, met geen hoop in 
die hart nie. Jan Celliers, wat een van 
ons eerste digters in Afrikaans was, 
het egter gehelp om die Afrikaner 
weer sy kop te laat optel en sy 
selfrespek te laat herwin. Sy woorde 
weerklink nog steeds: 

 

Komaan!  

Daar’s ‘n stryd te stry,  

Daar’s ‘n nasie te lei, 

Daar’s werk! 

Jan FE Celliers 



Nie ver van die 
dorpie Bedford, naby die Baviaans-
rivier, is ŉ hoogtetjie met die naam 
“Slagtersnek”. Op hierdie heuwel is 
daar op 9 Maart 1816 ŉ galg opgerig 
met vyf toue daaraan. Vyf 
Afrikanerboere moes na daardie galg 
opklim om opgehang te word. Die 
name van die vyf mans was: Hendrik 
Prinsloo, Stephanus Botma, Cornelis 
Faber, Theunis de Klerk en Abraham 
Botha.  

Hulle is toe opgehang, nadat hulle eers 
saam met die ander boere wat daar 
was, ŉ gesang gesing het. Toe die 
valdeur van die galg weggetrek word 
val die manne en die stroppe trek vas 
om hul nekke. Maar die toue breek en 
hulle val neer op die grond. Daar kom 
hoop en moed onder die vaders, 
moeders, kinders, broers en susters wat 
daar staan en treur en huil. Maar die 
soldate storm weer op die vyf manne 
af. Daar word gesmeek en gesoebat dat 
dit ŉ bestiering van die Here is en dat 
die manne se lewens gespaar moet 
word. Maar dit is verniet. Die toue 
word sterker gelas en toe is hulle weer 
opgehang tot hulle dood is. 

In ander boeke kan mens lees wat alles 
gebeur het en hoekom hierdie manne 
opgehang is. Maar hier gaan ons alleen 
vertel van jong Gert Bezuidenhout. 
Om dit te verstaan moet die 
geskiedenis van wat gebeur het net 
kortliks vertel word.  

Die Kaapkolonie was destyds onder 
Engeland. Die boere wat toe daar aan 
die Oosgrens gewoon het, moes baie 
swaar deurstaan van die Xhosas. Hulle 
het die boere se vee gesteel en dikwels 
die boere, hul vrouens en kinders 
aangeval en doodgemaak. Die Engelse 
hoofde het kant gekies teen die boere, 
en die boere al die skuld probeer gee.  

Daar was ŉ man, Frederik 
Bezuidenhout, wat ŉ Hottentot met die 
naam Booi in sy diens gehad het. Booi 
was baie parmantig en ongehoorsaam. 
Booi het allerhande leuens aan die 
magistraat vertel oor hoe wreed sy 
baas hom sou behandel het. Die 
magistraat het toe vir Bezuidenhout 
laat aansê om voor die hof te kom. 
Mnr. Bezuidenhout het ŉ brief geskryf 
om te sê dat hy nie sy plaas so alleen 
kan laat nie en ook dat hy te siek is om 
so ver te ry. Toe word ŉ klomp soldate 

gestuur om hom te vang. Daar was 
ook gewapende Hottentotte onder die 
soldate en dit het vir Bezuidenhout en 
die ander boere baie kwaad gemaak 
dat Hottentotte hom moet kom vang. 
Hy weier toe om hom te laat vang, 
neem sy geweer en vlug saam met ŉ 
paar maats na ŉ spelonk in die berg. 
Daar het hulle hom vasgekeer en ŉ 
Hottentot, Josef, het hom daar in die 
spelonk kom doodskiet.  

Op sy begrafnis het sy broer, Jan 
Bezuidenhout, 
gesê: “Nooit sal 
ek rus nie, totdat 
die dood van my 
broer gewreek is.” 
ŉ Klompie ander 
boere, waaronder 
die vyf wat later 
opgehang is, het net soos Jan 
Bezuidenhout gedink en die volgende 
dag op Slagtersnek bymekaargekom. 
Die soldate het hulle agtervolg en ŉ 
hele paar is gou gevang. Jan 
Bezuidenhout het ontvlug en vir sy 
vrou en seuntjie gesê dat hy hom nooit 
lewendig sou oorgee aan die soldate 
nie. Die vrou en seun het toe gesê dat 
hulle tot die end toe by hom sal staan. 

Gert Bezuidenhout was maar ŉ jong 
seun van veertien jaar, maar hy was 
nie bang nie. Hy wou nie weggaan van 
sy vader en moeder nie, maar was 
klaar om saam te veg en doodgeskiet 
te word, liewer dan om deur die 
soldate gevang te word. Met hul 
ossewa het hulle die rantjies in getrek, 
gereed om tot die uiterste toe te veg.  

Alleen moes hulle veg teen honderd-
en-dertig soldate wat hulle agtervolg 
het. Gert was ŉ seun wat goed kon 
skiet en hy het geweet hoe om met ŉ 
geweer te werk. Hy kon dus sy pa baie 
help daardie dag toe hulle daar 
vasgekeer is. Bang was hy nie, en hy 
sou nie by staan om te sien hoe sy pa 
gevang of geskiet word sonder dat hy 
sy deel ook gedoen het nie. Hy het dus 
net so hard as sy pa geskiet na die 
soldate wat hulle kom vang het.  

Ja, dit was genoeg om voor te skrik – 
honderd-en-dertig soldate, honderd-
en-dertig gelaaide gewere wat op hulle 
skiet, en hulle is net hulle drie alleen. 
Sy moeder het bygestaan en eers vir 
haar man en vir Gert help gewere laai 
en naderhand self ook geskiet. Hulle 

het so dapper geveg soos min sou 
doen. Nie vir een oomblik het Gert 
bang geword nie, en hy het aangehou 
skiet so vinnig as wat hy kon. 

Gert se pa  was net besig om te korrel 
toe ŉ koeël van die soldate die geweer 
uit sy hande ruk. Gert se ma was gou 
by met ŉ ander geweer maar net toe hy 
weer wou skiet trek ŉ koeël deur sy 
arm en breek die been. Gert sien dit, 
maar hy hou aan met skiet. Sy ma 
probeer sy pa se arm verbind, sodat hy 
weer kan skiet. Net toe sy klaar is kom 
ŉ derde koeël en wond Gert se pa deur 
sy lyf. Hy sak toe inmekaar op die 

grond en sy vrou kniel by hom 
om te help. Nou was dit net 
Gert wat kon skiet teen die 
groot klomp soldate aan die 
anderkant wat maar nog 
aanhou met die geveg. Toe hy 
weer sien raak ŉ koeël sy ma 
ook en sy val langs sy pa op 
die grond neer. Arme Gert! 

Daar lê sy pa en ma altwee gewond, 
die soldate skiet nog een stryk deur en 
dis hy alleen teen die groot mag. Maar 
ingee is min, en hy is nog mans 
genoeg om aan te hou skiet. Maar wat 
kon hy, ŉ jong seun, doen teen die 
groot klomp soldate? Dit was ook nie 
lank nie of hy kry ŉ skoot deur sy 
voet. ŉ Kwaai pyn skiet deur sy hele 
lyf toe die warm koeël sy voet 
stukkend skiet. Maar hy maak nie ŉ 
geluid nie. Hy wil maar weer korrel en 
skiet op die soldate om hulle te keer 
om sy pa te vang. Maar ŉ tweede 
koeël raak hom en dié keer gaan die 
skoot dwarsdeur sy been. Hy kan nie 
meer skiet nie. Daar op die grond lê sy 
pa ernstig gewond en op sterwe; langs 
hom lê sy ma, ook gewond maar sy 
probeer nog om haar man te help te 
versorg; nou is hy self ook gewond en 
daar is niemand meer wat kan skiet en 
hulle drie red nie. 

Toe storm die soldate op hulle af, vang 
hulle en neem die wa in besit. Kort 
daarna is sy pa dood en Gert en sy ma 
bly alleen. Hulle word toe weggeneem 
na die dorp toe. 

Gelukkig het sy en sy ma se wonde 
weer gesond geword en Gert het nog 
baie lank gelewe. Die ander manne 
wat sy pa eers gehelp het, is swaar 
gestraf en vyf van hulle is toe op 
Slagtersnek opgehang. 

- oorgeneem en verkort uit “Kinders van 

Suid-Afrika geskryf deur CR Swart -  

Bladsy 4 Die Volksbrandwag 
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Dwars 

2. Altyd saam met jou 

3. Woonplek 

4. Skynsel 

5. Doodgemaak 

6. Om gereed te wees 

7. Vooruit jou plek bestel. 

11. Geur 

14. Rots 

15. verse 

18. Papier waarvolgens jy 
bepaal waar jy is. 

19. Beenkern 

20. siel 

22. Lof 

23. Stand van die edeles. 

Af 

1.  Wat julle sal moet 
eet as die kos op is! :-) 

3.  Blymoedige 
afwagting 

6.  Hulle maak 
“kwaak” 

8.  Vinnig 

9.  Suid-Afrikaanse 
Uitsaai Korporasie 

10. Bepaal jou rigting 
hiermee 

12.  Gebruik om kos 
lekkerder te maak. 

13.  Ongesteld 

16.  Klein kind 

17.  Baklei 

18.  Klomp mense 
bymekaar op ’n 
terrein 

21.  ............ 
Woltemade 

24. 356 dae 

25.  Geskiedenis 

  

“Bring daardie briefie hier, Fransie,” 
roep die meester.  

So dwars-dwars soos ‘n krap kom 
Fransie aangeskuiwe, sit die briefie op 
die uiterste hoek van die tafel neer, en 
soek sy sitplek op met meer spoed as 
waardigheid.  

Hierdie verhaaltjie speel af in die ou 

tyd. Die tyd toe onderwyser nog 

meester was… Toe al die skoolmaats 

eenders --van dieselfde volk en taal-- 

was, dieselfde helde vereer het... 

Die meester vou die briefie oop:  

 

Die meester kyk op. 
“Hans Botha!” roep hy. “Wat beteken 
hierdie gekoeterwaal?” 

Hans skuif ongemaklik rond. Hy het ‘n 
opstandige bos donkerbruin hare wat 
baie lyk na ‘n rolvarkie se penne, ‘n 
paar donker bruin oë waarin 
vyfduisend duiweltjies rondspring, en 
verder lyk hy na ‘n goeie gesonde tipe 
jong Afrikanertjie.  

“Meneer,” sê hy aarselend, “Meneer, 
dis sommer ‘n ... ‘n hoesenaam wat ek 
aan watsenaam gestuur het.” 

Die meester gryp na die lat. Daardie 
soort slordige praat maak hom altyd 
bloeddorstig.  

“Nee, nee meneer; ek wou net sê dis ‘n 
briefie wat ek aan Patrys gestuur het.” 

“Patrys!” roep die meester. 

Patrys staan op. Hy het ‘n bloedrooi 
bos hare en ‘n sproetgesig... Hy is ‘n 
taai, skraal, ratse stuk doringdraad, 
altyd oorgehaal, baie soos ‘n gestelde 

slagyster, met dié verskil dat ‘n 
slagyster net een hap kan gee, terwyl 
Patrys op ‘n vyand neerkom soos die 
bose geeste op die Gadarynse swyne. 

“Patrys,” sê die meester, “wat beteken 
hierdie kaf wat Hans aan jou geskrywe 
het?” 

Patrys kyk na Hans. Hans kyk na 
Patrys. Albei kyk na die meester. 

“Toe dan,” sê die meester, “wanneer 
kry ek dan ‘n antwoord?” en hy loer na 
die hoek waar die lat staan. 

“Meneer,” sê Hans uiteindelik na ‘n 
verdere draadlose gedagtewisseling 
met Patrys, “ons gaan vanmiddag ná 
skool Basoeto-oorlog speel...” 

Dit was wonderlike dae daardie. In die 

boek Patrys-hulle, van Grosskopf kan 

Afrikanerkinders terugleef na die tyd 

toe oupa en ouma op die skoolbanke 

gesit het. In ‘n skool gans en al anders 

as wat hul vandag ken. In heerlike vrye 

afrikaner-atmosfeer kon hul leer trots 

wees op hul helde, hul taal en eie 

kultuur.  

“Toe ek ‘n jong man was, 

het ek gemerk , dat uit 

tien dinge wat ek aanpak, 

nege op mislukkings 

uitgeloop het. Ek wou nie ‘n 

verloorder wees nie en het 

dus tien keer harder 

gewerk!” - B Shaw 

Geregtigheid, vrede en 

vryheid kan ook deur die 

duiwel belowe word, soos 

hy dit sien. - ER Hauschka 

Jy kan Louw Wepener Jy kan Louw Wepener Jy kan Louw Wepener Jy kan Louw Wepener 
wees. Ek sal Mosoes wees. Ek sal Mosoes wees. Ek sal Mosoes wees. Ek sal Mosoes 

wees. Een skoot op die wees. Een skoot op die wees. Een skoot op die wees. Een skoot op die 
lyf beteken gesneuveld.lyf beteken gesneuveld.lyf beteken gesneuveld.lyf beteken gesneuveld.    
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60 000 Mighty Men op ‘n 
Zululandse plaas in ‘n reuse 
tent, op hul knieë aan die 
bid… ‘n Skotse aartappelboer 
wat bid en preek en               

Zulu-vigswesies op 
sy plaas versorg. 
Die wêreld praat en 
die koerante skryf. Dis GROOT 
NUUS. Maar hoe moet mens dit 
verstaan? 

Is dit die begin van die herstel van 
alles wat verkeerd is in ons land? Is 
dit ‘n grootskaalse bekering van 
Suid-Afrikaanse mans? Is dit ‘n 
herlewing, soos Angus Buchan dit 
stel? Is dit ‘n terugkeer na God’s 
Woord? 

Wat weet ons werklik van Angus 
Buchan, van sy persoonlike lewe, sy 
waardes, sy doel met hierdie 
herlewings-prediking? Eintlik net 
maar wat ons toegelaat word om te 
weet. Maar kom ons lees wat het 
gebeur, en wat die ‘aartappelboer’ 
predik, ten einde die implikasie van 
die Angus-herlewing op ons land en 
volk te kan beoordeel, aan die hand 
van die Woord van God.  

Vasgevang in die wurggreep van 
wanhoop oor landstoestande, huislike 
omstandighede en geloofs-
onsekerheid het 60 000 mans, 
(grootliks Afrikáánse, blanke, boere, 
behorend tot verskillende denomi-
nasies), ver gery om geestelike hulp 
by ‘n Skotse Metodis te kom soek. 

In die gewydheid, die grootsheid van 
sáámwees in een reuse tent, is hul 
gebring tot trane, breek hul aan 
stukke en huil op mekaar se skouers. 
Een skree: “Amen!” En almal dreun-
praat in ‘n koor: “Amen.” ‘n Ander 
een roep “Jesus!” en almal dreun 
saam: “Jesus!” Hulle steek hul arms 
wuiwend na bo, en sing die engelse, 
geestelike liedere waarvan die 
woorde op die skerm  verskyn. 

Angus Buchan preek. Hy vertel wat 
die Here vir hom gedoen het. Hy 
vertel van wat die Here vir elkeen sal 
doen, as hulle net bid en glo. “Julle 
kan weer Mighty Men to God word!” 
60 000 man kniel tesame en bely hul 
sondes. Sondes van Rassisme, sondes 
van kwaad wees vir jou buurman, 
haat koester vir een van ‘n ander 
kleur, vasklou aan die verkeerde 
waardes van die verlede.  

"Hier is mense hier wat probleme het 
met rasseverhoudinge. Ouens, dit 
moet end kry," sê Angus Buchan en 
bid dat die Here die rassisme uit 
mense se harte moet wegneem. Dit 
ontneem hulle van hul lewens-
vreugde, sê hy en vra dat die Here hul 
harte met liefde vul. Liefde oor die 
kleurgrens, liefde sónder grens, liefde 
vir die persoon sonder inagneming 
van Godgestelde kulture. "Julle sê: 
"Angus, ek kan nie.? Julle kan!" roep 
hy uit.  
Angus bid. Hy bid vir siekes, elke 
siekte waaraan hy kan dink en 
uiteindelik vir die siektes wat hy nog 
nie genoem het nie. “Julle is genees!” 
sê hy dan en die menigte mans voel 
‘n opwelling van dankbaarheid en 
vrede. Angus is ‘n ware gelowige, 
verseker hul mekaar. Hy is ‘n 
verteenwoordiger, ‘n tussenganger 
van God. ‘n Profeet om die mense te 
kom help. As ons net doen wat hy sê 
sal alles weer regkom. Luister: 

“As jy glo,” sê Anchus, “sal God 
voorsien! As ons na God terugdraai, 
sal Hy ons land genees... die beloning 
vir jou geloof is om te sien wat jy 
glo.” 

Die mans keer terug huis toe en 
mense vertel: 

“My man het teruggekom... Die Here 
werk in hom en hy vergewe mense 
wat verkeerd teenoor hom opgetree 
het.”  

“... verskillende kleure het oor 
kerkverband heen saamgestaan om 
God te verheerlik... Ek wil dit 
duidelik stel dat hierdie nie ’n wit 
byeenkoms was nie (hoewel die 
meeste mans daar wel wit was) en 
ook nie ’n saamtrek van ’n spesifieke 
kerkgroep nie, maar ’n byeenkoms 

vir alle Christenmanne.”  

“Toe ons... aankom ontmoet       
ek 'n swart broer daar en 

gesels met hom… Om ons 
het baie Indier- en 
ander mans gesit. 
Snaaks, ek het nie 
eers gekyk om te 

sien hoeveel anderskleuriges daar 
was nie, dit het nie saak gemaak nie. 
Daar was ook… 'n oproep [dat] 
rassisme nie welkom is nie en as 
sonde bely moet word.” 

“MMC het ons lewens verander.… 

Die Herlewing gaan nie gestop word 

nie… die effek wat dit gaan hê oor 

alle kleurgrense is enorm. Daar is 

spesifiek gebid vir rassisme. Onthou 

begin eers by eie deur en familie, dan 

sal [dit] uitkring. Almal is welkom …

AMEN!!!!!” 

“Daar was so baie blankes omdat die 
VADER by monde van oom Angus 
(onder andere) vir Afrikaner boere 
wou [sê] om hulle rassisme eens en 
vir altyd te laat staan. (Vir my ook!)” 

“Ons kan van SA 'n beter plek maak 

as ons biddend bly. Mag die saad vd 

MMC wyd gesaai word en vrugte 

afwerp. Nkosi Sikelel iAfrica -Here se 

Afrika!” 

“Die herlewing gaan lei tot ’n 
transformasie in ons land, sy 
omstandighede en mense... Ons is 
besig om dit te sien gebeur.” 

Die pers berig: 

...van “mense wat ’n nuwe visie vir 
hul lewe gevind het.” Wat “’n “RDP 
van die siel” of bekering (in Grieks: 
metanoia) ervaar het. En dat hul 
sienings, lewenswyse en gesindheid 
nou verskil van wat dit voorheen was. 
So sal die man wat nie sy buurman 
gegroet het nie, dit voortaan dalk 
doen. Die huishulp wat in haglike 
omstandighede woon, word dan ook 
as ’n medemens met behoeftes 
beskou.” 

Aan jou huishulp geld leen en haar 

winkel en dokter toe neem is nie 

genoeg nie. Angus sê ons moet méér 

doen. Wat? Die koerant gaan voort: 

“As jy met haat gevul was teenoor 
iemand, dalk van ’n ander kleur, 
verdwyn dit uit jou lewe... ”  
 

Met haat gevul? Wie is met haat 

gevul? Afrikanermans wat blank wil 

bly? 
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“Ons land het aksie en betrokkenheid 
– veral van mans – nodig. Hopelik sal 
Buchan ...meer mans help om oor hul 
lewens-rigting en waardes te besin... 
Ten grondslag van die geweld, die 
onverskilligheid op ons paaie, die 
ongetemperde verspreiding van MIV/
vigs... lê ’n houdings-probleem wat 
juis meestal by mans begin.” 

Geweld, Vigs, padwoede... begin by 

Afrikanermans? Afrikanermans is 

met haat gevul want hulle wil hul 

vrouens en kinders teen ‘n –

haatgevulde-- vyand wil beskerm? 

Die koerantman eindig: 
“Die opkoms by Greytown het gewys 
daar is ’n groot behoefte aan dieper 
waardes in die land. As ons dit net 
kan begin uitleef en die mans weer 
hul regte plek inneem, gáán ons begin 
om ons verskille te bowe kan kom.” 
 

Ek dink teen die tyd kan ons dit waag 
om openlik aan mekaar te erken: die 
kern van Angus se boodskap aan 
hoofsaaklik Afrikaanse mans lui: 
julle moet verander. Julle moet die 
suiwere calvinistiese waardes 
waarmee jul blanke voorouers die lig 
in Afrika ingedra het, finaal prysgee 
en wêreldse “dieper waardes” 
omhels. Julle moet laat los en nie 
meer omgee nie. Word gelyk. Word 
eenders met die wêreld. 

En hoor maar wat skryf die pers:  

“…hy (Angus) het ’n droom en visie 
dat die hele Suid-Afrika verander. Dit 
is die enigste manier hoe Suid-
Afrikaners hul verskille te bowe gaan 
kom. Hulle, van wie baie dalk 
ontredderd is – op soek na ’n ander 
manier om hulself te handhaaf, het 
die naweek opgeoffer om te gaan 
luister na ’n boodskap van 
“regstellende aksie” van ’n ander, 
dieper aard.” 

Dink u ook ons het rede om 
bekommerd te wees? En dan weer wil 
dit vir mens lyk of Angus Buchan tog 
‘n “opregte christen” is (al is hy nou 
ook liberaal). Hy sê tog ons moet 
terugkeer na die Woord van God? 

Volgens Angus beteken die titel van 
sy verfilmde blitsverkoper, “Faith 
like potatoes”, mens se  geloof moet 
vlees hê en vastigheid, tasbaar soos 
‘n aartappel. In Hebr.11:1 (KJV) 
staan: “Now faith is the substance of 
things hoped for, the evidence of 
things not seen.” (“Die geloof dan is 

Volume 4, Uitgawe 3 

'n vaste vertroue op die dinge wat ons 
hoop, 'n bewys van die dinge wat ons 
nie sien nie.” -Bybel, 33/53) 

Tog, daar lê ’n subtiele verskil tussen 
die ware betekenis van daardie vers 
en wat Angus Buchan daarvan maak. 
Aan die hand van Calvyn beteken 
Hebr.11:1 die volgende:  

“...die Gees van God wys aan ons 
verborge dinge, waarvan die kennis 
nie ons sintuie kan bereik nie. Aan 
ons is die ewige lewe beloof, maar dit 
is beloof aan die dode; ons word 

verseker van ‘n vreugdevolle 
wedergeboorte, maar bevind ons tans 
nog midde in korrupsie; ons word 
regverdig genoem, maar sonde woon 
in ons; ons hoor dat ons gelukkig is, 
maar ons bevind ons in die midde van 
vele ellende; ‘n oorvloed van alle 
goeie dinge word aan ons beloof, 
maar nogtans lei ons honger en dors; 
God verkondig dat hy gou sal kom, 
maar dit wil lyk of Hy nie hoor as ons 
Hom aanroep nie.  

Wat sou tog van ons geword het as 
ons nie kon steun op hoop, en ons 
gedagte nie bokant die donkerte van 
die wêreld kon uitrys deur die lig van 
God se Woord en Gees nie? 

Geloof dan, is waarlik die vastheid 

van voorwerpe van hoop, en die 

bewys van die dinge wat ons nie kan 

sien nie.” 

In hierdie lewe dus, sal ons die nuwe 
aarde nog nie belewe nie. Die Bybel 
leer ons ook om nie ‘n hemel op 
aarde verwag nie: In Markus 13 lees 
ons van die laaste tye, wat van erg na 
erger sal gaan. Oorloë en gerugte van 
oorloë, aardbewings, hongersnode en 
beroeringe... Maar veral vir 
gelowiges sal dit al slegter gaan: 

“Hierdie dinge is 'n begin van die 
smarte ...hulle sal julle oorlewer aan 
regbanke, en in sinagoges sal julle 
geslaan word en voor goewerneurs en 
konings gebring word om My ontwil, 
vir hulle tot 'n getuienis... julle sal 
deur almal gehaat word ter wille van 

my Naam.... 'n verdrukking... soos 
daar nie gewees het van die begin van 
die skepping af... tot nou toe, en ook 
nooit sal wees nie.... En as die Here 
dié dae nie verkort het nie, sou geen 
vlees gered word nie...” 

Só sleg sal dit gaan. Ja, ons sal steeds 
die hand van God in ons lewe sien, 
ons sal Sy liefde ervaar in die daag-
likse versorging van ons gees, maar 
ons moet waaksaam wees, want 
“...daar sal valse christusse en valse 
profete opstaan, en hulle sal tekens en 
wonders doen om, as dit moontlik 
was, ook die uitverkorenes te 
mislei....” 

As Angus Buchan dan verklaar:        
* “...die beloning vir jou geloof is om 

te sien wat jy glo,”  

* mens moet net bid, dan sal die Here 

dinge vir jou ‘regmaak’,  

* die Afrikaner moet grense uitwis 

tussen sy eie land, taal en kultuur en 

ander heidense kulture, dan sal die 

Here hierdie land seën,  

* die Afrikaner moet sy Bybelse 

waardes en beginsels, “verander”na 

die beginsels van ‘n wêreld wat in 

God nie glo nie,  

is Angus Buchan besig om blanke 
Afrikanerdom die afgrond in te stort 
en om, as dit moontlik was, ook die 
uitverkorenes te mislei.  

Maar wat IS geloof? Wat is hoop? 

Geloof is om vas te staan by wat ons 
weet wat reg is, terwyl ons geduldig 
wag. Wág op die Here,  wág op Sy 
wederkoms. Geloof is om te hoop op 
die spoedige einde van hierdie 
vreeslike tye, te stry vir die eer van 
God, terwyl ons met reikhalsende 
verlange uitsien na die wederkoms 
van ons Saligmaker. Ons sien reeds 
die vyeboomtak “sag word en sy 
blare uitbot”, en ons weet “dat die 
somer naby is” (Mark.13:28).   

Só kan ons “wag op die HERE, wat 
sy aangesig verberg vir die huis van 
Jakob, en op Hom hoop,”(Jes.8:17) 

want: “Goed is die HERE vir die wat 
op Hom hoop, vir die siel wat Hom 
soek.”(Klaagl.3:25). 

En wanneer, “...[ons] die Seun van 
die mens op die wolke sien kom met 
groot krag en heerlikheid” (Mark.13:26-

27), .... en Hy ...sy uitverkorenes uit 
die vier windstreke versamel.... 

DÁN sal ons sien wat ons glo. 
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“Geloof dan, is waarlik die 
vastheid van voorwerpe van 
hoop, en die bewys van die 
dinge wat ons nie kan sien 

nie.”  



Tans beskikbaar by die 
Volksbrandwag se kantoor: 

� Volksbrandwag T-hemde 

� CD’s met kampfoto’s. 

� Lapel wapentjies 

� Oorlewing (’n Handleiding) - 
Piet Grové 

Kontak Rencia vir meer 
besonderhede of om bestellings te 

plaas. 

Kontak - persone 

Onder-Voorsitters: Emil de Villiers 083 4177 311 / ysterberg@webmail.co.za 
Gansie van Deventer 012 335 4011  

Sekretaresse: Rencia de Villiers 014 721 0007 / 072 445 4835 / volksbrandwag@webmail.co.za  

Volksbrandwag 

Bankbesonderhede 

 

ABSA Nylstroom 

Takkode: 632005 

Spaarrekeningnr. 

915 979 0761 

Enige bydraes is baie welkom. 

Volksbrandwagkampe en 

ander belangrike datums: 

� Winterkamp: 23 - 28 Junie 

� VBW-jaarvergadering:      

Saterdag 2 Augustus.  

� Geskiedeniskamp: 29 

September - 3 Oktober 

� Somerkamp: 8 - 13 Desember 

Bespreking noodsaaklik !! 

Rencia: 014 721 0007 / 

072 445 4835  

faks: 0866 555 608 

� 2 Mei 1957 - Die Stem van 
Suid-Afrika word die amptelike 
volkslied. 

� 5 Mei 1831 - Gezina Kruger 
(neé du Plessis) gebore. Die 2de 
vrou van Pres. Paul Kruger  

� 7 Mei 1901 - laaste ZAR-sitting 
vind plaas en die staatsgoud 
word verwyder. 

� 8 Mei 1945 - 2de Wêreld-
oorlog beëindig. 

� 9 Mei 1883 - Paul Kruger 
ingesweer as President van die 
ZAR 

� 10 Mei 1961 - Adv CR Swart 
verkies as President 
van die Republiek 
van Suid-Afrika. 

� 11 Mei 1973 - 
SAUK gestig 

� 12 Mei 1946 - 
Willie van der Grijp 
gebore. 

� 16 Mei 1745 - Adriaan van          
Jaarsveld gebore (leier van die        

Slagtersnek-Rebellie). 

� 17 Mei 1901 - Mev. Betsie  

           Verwoerd gebore. 

� 19 Mei 1901 - Pres. 
MW Pretorius oorlede. 

� 22 Mei 1874 - Dr. DF 
Malan gebore. 

� 23 Mei 1842 - Stephen 
Eyssen, een van ons 
volkskomponiste, gebore. 

� 26 Mei 1948 - Die Nasionale 
Party kom onder Dr. DF Malan  
aan bewind. 

� 31 Mei 1899 - 
Bloemfontein Konvensie 

� 31 Mei 1902 - die Vrede 

van Vereniging word gesluit. 

� 31 Mei 1910 - 

Uniewording! 

� 31 Mei 1961 - Suid-Afrika 

word ‘n REPUBLIEK! 

� 1 Junie 1773 - Wolraad 
Woltemade verdrink. 

� 1 Junie 1940 - Jan FE 

Celliers, Volksdigter, oorlede. 

� 3 Junie 1865 - 
Dingaansdag (Geloftedag) 
word amptelik ingestel. 

� 5 Junie 1901 - Pretoria 
ingeneem. 

� 6 Junie 1488 - Dias 
seil om Kaappunt. 

� 6 Junie 1837: 
Voortrekker-Volksvergadering 
gehou waar Piet Retief as 
Goewerneur en Gert Maritz as 
Regter-president ingesweer is. 

� 12 Junie 1964 - die Rivonia-
verhoor word afgesluit.   

� 22 Junie 1940 - Vroue-optog 

� 23 Junie 1902 - Salmon van As 
gefussileer. 

� 29 Junie 1904 - Pres. Kruger 
stuur sy laaste boodskap aan sy 
volk. 

WERDA! 

�  Ons bid Tannie Annatjie  
van der Grijp alle sterkte 
en beterskap toe na haar 
onlangse operasie en ook 
vir die komende 
behandeling. 

�  Baie geluk aan Jana de 
Villiers en Arie Bornman 
wat onlangs verloof 
geraak het. 

�  Baie welkom aan al ons 
nuwe lede.  

�  Baie dankie aan almal 
wat donasies gemaak het, 
daarsonder kan die 
Volksbrandwag nie 
bestaan nie. 


