
Dikwels hoor ons hoedat iemand 
se waghonde vergiftig is, om die 
pad oop te maak vir voornemende 
misdadigers. Dit is baie hartseer 
om so iets te beleef, en daar is ‘n 
manier om dit te voorkom: leer jou 
honde om nie vreemde kos te eet 
nie.  
 
Om honde te leer om geen kos op 
te tel nie, verg nogal baie geduld 
en beplanning, maar dit kan 
gedoen word. Dit werk veral beter 
met jong hondjies, want ouer 
honde se gewoontes is al 
gevestig.  
 

Dit werk so: Kos, veral vleis, word 
oral geplaas waar die hond dit kan 
optel. Mens moet natuurlik self 
weet presies waar dit geplaas is. 
Die hond word dan aan 'n leiband, 
en later daarsonder naby die kos 
gebring, sodat hy dit kan ruik en 
natuurlik probeer optel. Dan moet 
die eienaar sorg dat dit nie gebeur 
nie deur die hond skrik te maak en 
met hom te raas. Hy moet weet dat 
dit wat hy wou doen verkeerd is. 
Dit is uiters belangrik dat die reuk 
van die eienaar of lede van die 
gesin nie aan die kos kleef nie. 'n 
Vreemdeling moet dit uitplaas of 
mens moet dit met 'n tang 
hanteer.  

 

Liewe lesers, 

Hier is weer ‘n lekkerlees-uitgawe vir julle. Ons het nou wel nie ‘n 

oorlewingskamp gehad hierdie winter nie, maar ‘n heerlike Junior 

Offisiers-kamp (sien hieronder).  

Lekker lees!  Red 

Augustus 2016 

 

Lees binne: 

 

 Veldkuns: Rooibos -bls 2 

 Slagtersnek 200 jaar-  

     bls 3 

 Vlug na Vryheid - bls 4 

 Staatmaker Onkruid - bls 

5 

 Die Groot Gesprek- bls 6 

 Wees Paraat - bls 7 

 Arbeid Adel - bls 9 

 Laat ons Onthou - bls 10 

'n Beter metode is dat 'n 
vreemdeling die kos in 'n 
rotvalletjie stel sodat die val 
afgaan die oomblik as die hond 
die kos probeer verwyder. 
Weereens is dit belangrik dat 
die eienaar of sy gesin se reuk 
nie aan die rotval of die 
"vreemde" kos kleef nie. Die 
oomblik wat die rotval afgaan 
moet die eienaar van die hond 
hard met hom raas -- weereens 
om hom te laat besef dat wat 
hy doen verkeerd is.  
 
Hierdie proses moet dikwels 
herhaal word sodat die hond 
naderhand enige kos wat 
"rondlê", wantrou. Die kos 
moet dan dadelik verwyder 
word sodat hy dit nie later 
sonder toesig gaan optel nie.  
 

(vervolg op bl.2) 



 

 

 

vier vlerke, 

amper soos ‘n 

Raasblaar-vrug 

(Combretum 
zeyheri) net 

heelwat kleiner, 30 x 

25 mm, rooibruin 

en glansend. Die Rooibos se 

spinthout is gelerig 

en die kernhout 

donkerrooibruin tot 

donkerbruin. Die 

hout is nogal baie 

hard en swaar.  
 

Blomtyd: 
Van September tot 

Februarie. 
 

Vrugtevorming: 
Van Januarie tot 

Mei. 
 

Verspreiding: Van Kenia in die 

noorde tot KwaZulu Natal in die 

suide. 
 

Gebruike:  Hier is iets 

om te onthou. As jy ‘n 

afkooksel maak van 

die blare kan dit as 

lawement gebruik 

word vir maag-

ongesteldheid. En as 

jy rêrig baie honger is 

kan jy die donkerrooi 

boomgom eet, maar dis nou nie 

een van die lekkerste goed op 

aarde nie. Die boomgom kan ‘n 
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(vanaf bl.1) 
 

Dit help ook as die vreemdeling die 
rotvalletjie kamoefleer met blare of 
gras, sodat die hond nie die gevaar 
van vreemde kos assosieer met die 
rotval nie. Mens kan lap of papier 
om die metaal gedeelte wat die 
slaanwerk doen draai sodat dit die 
hond nie beseer nie.  
Maak ook seker dat niks wat 
eetbaar is vir 'n hond ooit rondlê 
nie. Hy moet slegs kos eet wat in sy 
bak vit hom aangebied word. 

 
Die tydsberekening moet by veral 
die eerste metode perfek wees 
want hy mag hoegenaamd 
nooit die kos kan gryp voordat jy 
'n stokkie daarvoor steek nie. 
Verder is dit 'n geval van herhaal 
en herhaal en baie geduld. Probeer 
om die "aas" op so veel as 
moontlik verskillende plekke te 
plaas. Enige iets wat eetbaar lyk of 
ruik, behalwe sy kos wat in sy 
kosbak is, moet vir hom gevaar 
uitspel. 
 

So kan jy jou getroue waghonde 
beveilig teen ‘n aaklige gifdood en 
jou paraatheid verskerp. 

Die Volksbrandwag 

paar maande gebere word 

voor dit geëet word. 
 

Kweking: So, kom ons kyk 

hoe moet ons, ons hande dié 

keer in die grond steek om 

hierdie mooi boom ook in 

ons boom-beplante tuin te 

kry! Die saad moet uit die 

buitenste omhulsels verwyder 

word en vyf tot tien uur lank in 

water geweek word voordat dit 

gesaai word. Plaas nou die saad 

bo-op riviersand en bedek met 

‘n dun lagie sand. Saad wat te 

diep geplant is, sal baie langer 

vat om te ontkiem. Toggie-tog, 

hier sal ons nou mooi moet 

oppas. Saailinge verskyn 

gewoonlik na 8 tot16 dae. 

Ontkiemingsukses is gewoonlik 

60-80%. Plant die saailinge oor 

wanneer die eerste ware blaar 

verskyn. Die plante moet vogtig 

gehou word, maar nie nat nie. 

Die plant is nie vir 

gebiede waar dit 

ryp nie, maar dit 

kan koue 

weerstaan. Ai, jy 

kan dit dan 

heelwaar-skynlik 

nog plant, maar net 

soos met die Kiaat 

(Pterocarpus 
angolensis) kan ek ook alweer 

nie. Maar laat dit nou nie ons 

moed breek nie! Waar dit in 

koue streke geplant word, moet 

die boom beskerm word totdat 

dit ten minste 1 meter hoog is. 

Die groeitempo is middelmatig 

tot stadig, 3 m in vier jaar.  
 

Die Rooibos is ‘n pragtige 

enkelsierplant vir droë tuin, 

met sy interessante buitelyn, yl 

blare en herfskleure wat wissel 

van liggroen, geel en rooi tot 

selfs pers. Die wortelstelsel is 

nie aggressief nie en sal nie 

skade aan geboue of plaveisels 

aanrig nie. Lekker plant! 
 

 

Bron: Benut ons Inheemse 

Bome, Fanie & Julye-Ann 

Venter, 2002. 

Die Rooibos. (Combretum 
apiculatum  subsp. 

apiculatum)  
 

Herkoms van die naam: 

Combretum = naam wat deur 

Plinius vir ‘n rankplant gebruik is, 

en apiculatum = wat meteens in 

n punt eindig, met verwysing na 

die blaarpunt. 
 

Beskrywing:  
Hierdie is ‘n 

halfbladwisselende 

tot bladwisselende 

boom wat tot 9 

meter hoog kan 

wees. Die bas van 

sy jong takkies is 

klewerig, by jong 

takke is dit bedek 

met ‘n rooibruin 

veselagtige bas, maar as die boom 

aan die ou kant begin raak, word 

die bas grys tot ligbruin en glad 

maar met skubbe. Die blare wat 

nou net mooi tussen oud en jonk 

is, groei tot 130 x 80 mm en 

liggroen, jong blare is klewerig en 

glansend. Die blaar eindig 

meteens in ‘n slanke punt, die 

rande is glad en effens gekartel, 

en die blaarsteel is tot 100 mm 

lank. Nou vir die blomme! Hulle 

is geel tot groengeel, gedra in 

enkele are van tot 70 x 20 mm, 

met ‘n baie swaar geur. 

Aaaaaaaatiesjoe! Die vrugte het 



Twee maande later word 

Hans Bezuidenhout, 

Cornelis Faber en 

Stephanus  

Bothma met hul 

gesinne, waens en 

vee deur ‘n mag van 

100 Hottentot-

soldate in ‘n 

hinderlaag gelei. 

Faber en Bothma 

word verras en 

gearresteer. ‘n 

Entjie daarvandaan 

vind die enigste 

geveg in die hele opstand 

plaas: Hans Bezuidenhout, 

bygestaan deur sy dapper 

vrou, Martha (suster van 

Cornelis Faber) en seun, 

Gerrit (11jr) met slegs ‘n 

wawiel as skans, verdedig 

hulle teen die oormag. 

Aldrie word gewond en 

Hans beswyk ‘n paar uur 

later aan sy wonde.  

Abraham Bothma word 

elders in hegtenis geneem. 

Theunis de Klerk vlug‘n 

tyd lank rond maar gaan 

gee hom uiteindelik oor. 

 

Op 22 Januarie 1816 word 

die vonnis gevel. Die 

volgende vyf 

opstandelinge, moet op 9 

Maart teen die bult, naby 

kapt. Andrews se fort by 

die Visrivier, opgehang 

word:  

Hendrik  Frederik 

Prinsloo (32 jr.) 

Stephanus Cornelis 

landdros Cuyler, maar 

begenadiging word op 

‘n hardvogtige 

manier geweier.  

Hulle moet weer die 

galg bestyg en word 

weer gehang. 

 

Die verhaal van die 

Slagtersnek-

rebellie getuig van 

skandelike verraad 

en snode onreg 

maar ook van 

dappere trou aan 

Afrikanerskap en 

vryheids-ideaal.  

 

Al was daar destyds maar 

‘n relatief klein groepie 

mense persoonlik 

betrokke, is die hele volk 

geraak. Die verhaal is 

spoedig van mond tot 

mond oorvertel en werp 

steeds ‘n lang swart 

skaduwee op die pad van 

Suid-Afrika. 

 

Soos met baie ander 

opstande in ons volks- 

geskiedenis  (bv. die 

1914-rebellie, presies 

honderd jaar later), is 

dit nie belangrik dat die 

Slagtersnek-rebellie 

misluk het nie. 

“Wat gevaarlik is, is dat 

‘n hele geslag sonder 

protes sal verbygaan” 

(N.P. van Wyk Louw, 

Lojale Verset). 
(vervolg op bl.5) 

Bothma (43 jr.) 

Cornelis Johannes 

Faber (59 jr.) 

Theunis Christiaan de 

Klerk (29 jr.) 

Abraham Carel Bothma 

(28 jr.) 

 

Die res van die 39 

opstandelinge moet die 

teregstelling bywoon, en 

word daarna lewenslank 

verban. Ook vriende en 

familie en lede van die 

gemeenskap is verplig om 

teenwoordig te wees.  

Dit is al erg genoeg, maar 

die manier waarop die 

owerheid daardie dag te 

werk gaan, laat ‘n 

onuitwisbare merk op die 

teenwoordiges:  

Die vyf man word aan ‘n 

haastig vervaardigde galg, 

deur ‘n swart laksman 

gehang, maar vier van die 

slagoffers se toue breek en 

hulle val in ‘n verdwaasde 

toestand op die grond. 

Vriende en familie pleit by 
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ek skryf nie, wil ek weer ‘n 

verslag van my lewe 

neerskryf, net om hom te 

plesier. 

Dit is vir my nie moeilik om 

prentjies in my gedagte te 

sien nie. Hulle kom dikwels 

en sommer ongevraag, selfs as 

my oë oop is... Ek sien nog hoe 

ek voor oupa se winkelvenster 

op Thierry sit, my lei voor my, 

en in plaas van my woorde te 

skryf, soos ek behoort te doen, 

sit ek doelloos die bultjies op 

die klein glasruitjies van die 

venster en tel. Ek stoot die 

venster wyer oop sodat ek in  

die straat kan sien. Dan kan 

Vlug na 
Vryheid  

deur  

H.J.Millar 
 

~die verhaal van ‘n Hugenote-
gesin se vlug na die Kaap 

om ‘n nuwe lewe te begin~~ 

ek die mense sien kom en 

gaan; die karretjies van die 

plase oor die straatsteentjies 

sien hobbel, en selfs ‘n 

pragtige koets van Parys 

sien verby ry. Agter my in 

die winkel is oupa besig om 

allerhande vreemd 

gekleurde poeiers te meng. 

Hy was ‘n apteker. Sy pa 

was in diens van Francois 

Paré van Mendon, sodat hy 

baie van siektes geweet het, 

en die hele buurt se mense 

het na hom gekom om 

gedokter te word. Vir ‘n jong 

kind was sy winkel so 

interessant soos ‘n towenaar 

se hut. Van die plafon het 

twee opgestopte diere met 

skubbe gehang, en rondom 

teen die mure was bottels 

met verskillende kleure 

poeiers en vloeistowwe en 

etikette met 

vreemde name 

soos kaneel... 

terpentynolie... 

krokus... 

soetrissie... 

Soms kon ek 

hom die 

medisyne help 

fynmaak in ‘n 

vysel, en dan 

het hy altyd 

gesê: ,,Die Here 

het ons kruie en 

medisyne gegee 

om ons lyding te 

versag. Ek is nie 

‘n ou 

kwaksalwer wat 

dokter met 

mummie-stof of 

krap-oë of lewendige 

spinnekoppe in botter of 

sulke goed nie.” Na die 

geboorte van my twee klein 

broertjies, Isaac en Pierre, 

was moeder altyd besig. 

,,Toe, gaan speel nou,” het sy 

gesê. ,,Loop nou.” Ek het 

altyd na oupa 

II 

Die manuskrip. 

Die dagboek van Jean Taillefer, 

oudste seun van Isaac Taillefer 

van die dorpie Thierry wat ek, 

in goeie gesondheid en met baie 

tyd tot my beskikking, aan 

boord die skip ,Oosterland’ op 

weg na die Kaap die Goeie 

Hoop, begin skryf op die eerste 

dag van Februarie, in die jaar 

van die Heer 1688, en mag God 

met my wees... 

Dis so ver as wat ek geskryf het 

toe my suster Elizabeth oor die 

reling van die agterdek loer. 

„Jean Taillefer,” het sy gesê toe 

sy my daar op die rol tou met 

pen in die hand en inkpot en 

papier byderhand sien sit, 

„moenie vir my sê jy is alweer 

met daardie verspotte ou 

dagboek van jou besig nie.” 

,,Dit is nie verspot nie; 

buitendien het ek 

oupa beloof dat ek 

dit sal skryf” het ek 

gesê. Sy het vir my 

skewemond getrek 

en weer met die 

dekleer afgeklim.  

Dit is waar, ek hét 

vir oupa beloof om 

dagboek te hou. 

Vandat hy my my 

eerste letters leer 

skryf het, het hy 

my geleer om my 

gedagtes in woorde 

te vorm en dit dan 

op papier neer te 

skryf.  

,,Nou, my liewe 

klein Jean,” het hy 

altyd gesê, ,,maak 

jou oë toe en stel vir jou 

prentjies voor in jou gedagte en 

dan skryf jy wat jy sien in 

eenvoudige goeie Frans neer.” 

En daarom, al is my eerste 

dagboek wat ek as kind gehou 

het saam met al ons ander 

besittings verlore, en al sal 

oupa seker nooit weer lees wat 
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sop, souse en piekels gevoeg 

word. Dis ook gewild in 

Frankryk, waar kokke dit met 

uie en dun skyfies aartappel en 

sampioene in ‘n mosterdsous 

bedien.  

Navorsing het bewys porslein is 

ryk in omega-3 vetsure, en dis 
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vir die eerste keer in 500 n.C. 

deur die Chinese beskryf is as’ n 

kuur vir seer oë, velinfeksie, 

swelling, bakteriële infeksie, 

buikloop, dermontsteking, 

mastitis, aambeie en om 

gifstowwe te verwyder. Uitwendig 

word dit gebruik vir pitswere, 

bysteek, ekseem, uitslag en 

skaafplekke.  

 

Porslein breek vinnig af op die 

komposhoop, en saam met 

smeerwortel en netels maak dit ‘n 

wonderlike blaarvoedsel omdat al 

drie so ryk is aan minerale. 

 
Inligting uit: Plantmaats van Margaret 

Roberts, 2007; Bl. 117-118   

Sowaar! Daar is goeie 

onkruid ook!  

 

Porslein  
(Portulaca oleracea)  

 

Porslein is ook bekend as 

snotterkruid of “pig weed” 

omdat varke so lief is daarvoor. 

Dis ‘n internasionale onkruid 

met sappige blaartjies wat plat 

sprei. Die stamme is dikwels 

rooierig.  

 

Porslein word al vir eeue as 

groente gebruik. Die blare is 

heerlik in slaai en kan ook by 

 

“As klein geloof mens 

afskrik van ‘n 

uitdaging, is dit ook ‘n 

wonderlike waarheid 

dat geloof berge versit.” 

(Jaap Marais, 20 Julie 

1996) 

Word wakker, kinders 

van Slagtersnek! 

 

Daar’s ‘n stryd om te 

stry!  Daar’s werk! 

(vervolg vanaf bl.3) 

 

Wat wel belangrik is, is 

dat ‘n ontluikende 

Afrikanervolk sy eerste  

treetjies gegee het, in 

sy verset teen dit wat 

sy voortbestaan 

bedreig het. 

 

Die kinders van die ’57- 

rebellie sorg twintig jaar 

later vir die  

Slagtersnek-rebellie, en 

die kleinkinders begin 

skaars veertig jaar later 

die Groot Trek. Die 

agter-kleinkinders staan 

hul man in die Vryheids-

oorlog en die 1914-

rebellie. Hùl kinders 

smaak die herstel van ons 

eie republiek onder Dr. 

Verwoerd.  

 

Vandag weereens, wil ‘n 

vreemde owerheid, met die 

hulp van verraaiers, oor 

ons heers…  

 

Waar staan ons vandag, 

as kinders van die 

Slagtersnek-rebelle? 

 

“Moedeloosheid en 

daadloosheid is 

aansteeklik, en dit kan 

verhoed dat daar aksie en 

beweging kom. Maar moed 

en daadwerklikheid is ook 

aansteeklik.” 

 

“Een mens se moed en 

daadkrag kan ander 

begeester en 

aanspoor....deur met 

geloof en vertroue die 

saak van ons volk uit te 

dra.”   
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Om jou kinders tuisonderwys te 

gee is tegelyk ‘n vreug en ‘n 

uitdaging. Tina van Deventer deel 

uit eie ervaring hoe sy dit regkry 

om kop bo water te hou met 11 

woelwaters. 

 

Elf vir die prys van een. 

In die somer van 2004, het die 

Here ons geseën met die 

geboorte van ons vyfde kind. Ons 

glo  dat kinders 'n seën van die 

Here is, maar 5 kinders in 5 en 'n 

half jaar se tyd,  

was baie oorweldigend. Hoe gaan 

ek my oudste leer lees as ek self 

te min slaap kry snags, en nog die 

baba moet voed,en dan nog 

omsien na die ander kinders ook? 

Ek moes mal gewees het om die 

taak van tuisonderwys ook nog 

aan te pak… maar ek het geweet 

dit was presies wat die Here wou 

gehad het ek moet doen. 

Die Here het aan my 'n baie 

wonderlike ma gegee, wat 

boonop baie naby aan ons  

gewoon het, en sommer elke dag 

sou kon help, indien nodig. Sy het 

my dan immers ook tuisonderwys 

gegee. Ek het kans gesien vir 

hierdie pad.   

Maar in die somer van 2005 het 

die Here my moeder tot Hom 

geneem.  

My fondamente was geskud. Sou 

ek nog steeds op Hom kon 

vertrou, noudat ek op my eie 

moes staan? 5 kinders onder 6 en 

'n half jaar oud…en reeds 

verwagtend met die sesde! 

Ek is herinner aan Hebreers 11:8 

“Deur die geloof het Abraham, toe 

hy geroep is… weg getrek sonder 

om te weet waar hy sou kom.” 

Ek self het ook nie geweet waar 

ek sou kom nie, maar ek het 

myself aan die Here oorgegee. 

As ek maar al die klein 

dingetjies kan onthou waardeur 

die Here my gedra het deur al 

die jare….. maar hier is ek. Die 

Here is getrou. 

Hy het ons gesin nog verder 

uitgebrei, en ook my eie 

moontlikhede vergroot. 

Ek het baie meer georganiseerd 

geraak (miskien nog nie genoeg 

nie); ek het geleer om dinge 

vinniger en eenvoudiger te 

doen; ek het 'n soort dril-sersant 

houding aangeleer,en geleer 

fokus te midde van steurnisse 

en lawaai. 
Elke slag as die las 'n bietjie 

groter geword het, het die Here 

my versterk om elke uitdaging te 

bowe te kom. 

Sy genade is vir my genoeg. 

Kom ek deel 'n paar praktiese 

gedagtes met julle, oor hoe om 

'n groot gesin tuisonderwys te 

gee. Met die klem op die 

volgende: 

 

A. Daaglikse Rooster 

Vir my om oor hieroor te praat is 

soos Simon Petrus wat 'n preek 

moet lewer oor selfbeheersing. 

Ek haat roosters -- ek kan nie 

daarby hou nie. Maar dit is 

nodig om ten minste 'n basiese, 

los rooster te volg. Met die groei 

van ons gesin, en die verandering 

van ons behoeftes, het ons 

daaglikse roetine ook verander. 

Die jongstes wat elke oggend 

vroeg wakker word, kry altyd 

bietjie spesiale aandag saam met 

mamma in die bed, voordat ons 

die ander uit die bed gaan jaag. 

Na ons basiese oggend 

huiswerkies, kom ons nege uur 

bymekaar om die dag saam te 

begin met Bybellees want dan is 

almal die wakkerste. Ons lees, 

bespreek, bid en sing psalms. 

Bybel-tyd bly ons hoogste 

prioriteit. As ma is ek immers 

besig om dissipels op te lei vir 

God se Koninkryk.  

Na Bybel doen die jongeres 

kopieerwerk -- gewoonlik 'n deel 

uit die Bybel of psalmboek -- 

terwyl die oueres solank met 

Wiskunde begin. Ek sit tussen 

almal om ons groot eetkamer 

tafel, en help waar nodig. As die 

skryf en somme maak klaar is, 

kan almal gaan speel of ander 

belangstellings beoefen soos bv. 

musiek.  

So handhaaf ons 'n baie buigbare 

roetine elke jaar. Dit is een van die 

redes waarom ons tuisonderwys 

gee -- dat ons, ons roetine kan 

aanpas by ons unieke ‘groot 

gesins’ -omstandighede.  

Daar is net soveel verskillende 

metodes as wat daar tuisskool 

gesinne is. Onthou net: my rooster 

is slegs my gids, nie my diktator 

nie. Selfs op die beste dae, hou 

ons nie perfek by ons eie rooster 

nie. 

 

B. Watter kurrikulum ? 
(vervolg op bl.8)  

Elke ma kan tuisonderwys 
gee -- 'n moeder is toegerus 
met liefde en begrip vir haar 
kind, sy hoef nie te leer hoe 

om tyd te spandeer met 
haar ‘studente’ nie.  

Haar aanpasbaarheid by 
elke individuele kind, maak 

selfs die beste skool 
onderwyser groen van 

jaloesie. 
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handwapens te hê. Indien die 

owerhede nie aan die gesinshoof 

lisensies vir al vier hierdie 

wapens wil toestaan nie, moet 

aansoek vir lisensies deur ander 

lede van die huishouding gedoen 

word.  

Op die oomblik word lisensies 

nog geredelik toegestaan, en 

daarom pleit ek dat wapens nou 

ten alle koste aangeskaf moet 

word voordat dit moeiliker of 

onmoontlik gemaak word om 

wapenlisensies te bekom.  
 

As gevolg van die misdaad wat 

daagliks eskaleer en helder oor 

dag gepleeg word, het dit nodig 

geword dat elke wetsgehoorsame 

burger te alle tye met ‘n handwapen 

aan sy lyf loop, en ook sorg dat die 

ander wapens, veral snags, 

byderhand is.  

 

Dit is nodig om u wapen te ken en 

geoefend in die hantering daarvan te 

wees. Dit is dus ‘n vereiste om 

gereeld daarmee te skiet, sodat dit 

in enige gevaar-situasie reg en 

betyds aangewend kan word. Dit het 

al baie gebeur dat ‘n gewapende 

persoon tydens ‘n krisis deur ‘n 

aanvaller gedood word omdat die 

persoon onge-oefend is, en nie 

betyds sy wapen kon oorhaal of uit 

sy holster kon kry nie.   
 

Paraatheids-kursusse 
Die Volksbrandwag se 

Veiligheids Komitee bied van tyd 

tot tyd kursusse vir paraatheid 

aan, opleiding word aan mans en 

dames van alle ouderdomme 

gegee.  

Skakel  Carel van der Grijp 

by 081 501 6696 vir die stigting 

van ‘n Brandwag en Veiligheid-

strukture, en/of vir die bywoning 

van Paraatheids-kursusse. 

Lesers wat briewe aan hierdie 

rubriek wil skryf moet dit rig 

aan: Walter die Wonderman, 

Posbus 50, Tarentaalrand. 0859 

“Vandag hoor ‘n mens hierdie 

vraag: “Het dit nie tyd geword 

dat ons soos “beserktes” almal 

wat nie wit is nie, voor die voet 

plat skiet nie?” Ek moet 

dadelik vir dié mense, sê dat 

slegs die onverantwoordelikes 

sulke optrede oorweeg, en dat 

die pleeg van sulke dade die 

saak van die Afrikanervolk 

ernstig sal benadeel. Indien u 

hierdie rubriek gereeld lees, 

moet dit u sekerlik noual tot 

die besef gebring het, dat die 

Volksbrandwag sulke optrede 

ten sterkste afkeur. Moenie 

weens frustrasie by 

onwettighede betrokke raak 

nie. 

 

Ek het ook twee skrywes van 

lesers ontvang wie se hoewes 

aan ‘n swart woongebied grens 

en deur swartes geterroriseer 

word.  Hulle landerye word 

deur swart kinders geplunder 

en swartmense laat hulle vee 

in die landerye wei. Voetpaaie 

word kruis en dwars oor hulle 

grond gemaak.  

 

Dit is ‘n uitgemaakte saak dat 

dit hoofsaaklik swartes is wat 

onwettig wapens besit en dat 

dit gewoonlik húlle is wat die 

misdade teenoor wets-

gehoorsames (witmense en 

ander mense) pleeg. Daarom 

leef hulle dag en nag in vrees 

en wil ook nie hul name en 

adresse genoem hê nie.  
 

Brandwagte 
Aangesien die owerhede nie 

hierdie of ander mense se 

belange wil of kan beskerm nie, 

is my enigste raad op hierdie 

stadium dat hulle so gou 

moontlik met die ander hoewe 

eienaars in hulle omgewing 

skakel, ‘n gemeenskaps-

vergadering reël en in oorleg 

met die Volksbrandwag se 

Veiligheidskomitee ‘n Brandwag 

daar stig, sodat ‘n 

Sekerheidswag en Plaaswag in 

hulle omgewing op die been 

gebring kan word om oor hulle 

besittings en lewens te waak.  
 

En dan wil ek dit beklemtoon dat 

veiligheids-opleiding vanaf 

jeugdige ouderdom moet geskied 

omdat die swart moordenaar nie 

ouderdomme in ag neem nie, en 

veral jeugdiges en bejaardes 

bedags teiken om te vermink, te 

verkrag en daarna te vermoor. 

Hierdie gesinslede is gewoonlik 

alleen tuis wanneer die ander by 

die werk is, en is dus ‘n sagte 

teiken vir swart en ander 

misdadigers. 

 

Wapens 
Ek wil ons mense maan om hulle 

nie te steur aan diegene wat ‘n 

wapenvrye SA bepleit nie -- dit is 

nie diegene met wettige wapens 

wat die misdade pleeg nie. ‘n 

Wapenvrye SA sal beteken dat 

die wetsgehoorsames sonder 

wapens sal wees, en dus 

uitgelewer sal wees aan dié 

misdadigers met onwettige 

wapens. 

Skaf eerder nog soveel wapens as 

wat die wet toelaat, aan. Elke 

huishouding behoort tenminste ‘n 

semi-automatiese- of pompaksie 

haelgeweer, ‘n semi-automatiese- 

of pompaksie koëlgeweer en twee 

 
So moet die huidige veiligheidsituasie deur die Afrikaner benader word  

— deur wyle mnr. Willie van der Grijp (aangepas vir Die Volksbrandwag) 



C. Baba's, Peuters, Kleuters, 

Tieners 

Wie sê die lewe van 'n 

tuisskoolma het nie baie 

uitdagings nie? Gedurig spook 

ek om hoërskool algebra,  

laerskool maal-tafels, en vuil 

doeke te balanseer -- om die 

oueres te leer, en die jongeres 

dop te hou. Geen oplossing 

werk 100 % nie, maar God 

skenk wysheid en geduld. 

 

‘n Paar wenke: 

Ons het 'n “buddy” sisteem 

begin. Dit behels dat elke ouer 

kind verantwoordelikheid 

aanvaar om na 'n jonger een om 

te sien. Dan hoef ek nie elke 

slag op te spring agter die 

boeke weg nie, en so leer die 

ouer kind verantwoordelikheid. 

Ek vind dat daar spesiale bande 

ontwikkel. Dikwels begin die 

ouer kind spontaan sy jonger 

'buddy' leer lees of tel.  

Die jong kinders is ook baie 

tevrede om lekker buite te 

speel.  

Onthou: KINDERS LEER DIE 

BESTE DEUR TE SPEEL!  

 

Die baba is gewoonlik tevrede 

op ma se skoot. Maar daar is 

altyd 'n gewillige paar hande om 

te help. 

In desperaatheid gebruik ek 

soms 'n DVD om die jongstes 

mee soet te kry, maar ek is 

versigtig om dit nie te misbruik 

nie.  

Baie ma's is bang vir die 

uitdagings van die hoërskool 

stadium – vir my raak die werk 

dan juis  interessant en kan ons 

lekker saamgesels. Daarbuite 

is vriend Google en die internet 

met  al die opsies vir tutors en 

kursusse in verskillende 

vakgebiede. 

My oudste twee seuns doen 

reeds vakke soos Manderyns, 

Alfa Wiskunde, Houtwerk, 

Loodgieters teorie, en 

Programmering, waarmee ek 

hulle nie kan help nie. Hulle 

werk op hul eie of bekom hulp 

van buite. Selfs die twee oudste 

dogters roep my hulp net in as 

hulle vashaak. 

Dit is onmoontlik om alle 

uitdagings wat gaan opduik in 

ons gesin te voorspel. Maar God 

voorsien altyd. Vertrou net op 

Hom, en Hy sorg dat alles in 

plek val. 

 

Ek wil afsluit met twee lesse wat 

ek en my kinders geleer het: 
 

* Jonger kinders is 'n seën in die 

gesin. So leer ons almal om 

ware diensknegte te wees. Is 

ons kinders nie uiteindelik ons 

belangrikste projekte nie? 
 

* Dit is onmoontlik om hierdie 

reuse taak te verrig sonder die 

Here. In die Here lê my sterkte. 

Onthou hierdie waarheid, waar 

jy 'n kurrikulum kies of 'n rooster 

opstel. 

 

Ons hoop is op God alleen! 

(vervolg vanaf bl.6)  

 

Ons stel ons eie kurrikulum op. 

Die belangrikste is dat ek elke 

dag vir die kinders voorlees uit 

goeie Afrikaanse storieboeke, 

wat ons almal geniet. So leer 

ons 'n liefde vir die taal, en brei 

ook ons algemene kennis baie 

uit. Niks skep ook sulke goeie 

herinneringe as 'n goeie boek 

saam met geliefdes nie.  

Ek kan ook getuig-- as die 

lees-gogga eers byt, kan 

hulle die boeke nie neersit 

nie -- dan kla ek weer dat 

hulle niks anders doen as 

lees nie!  

My kurrikulum is maar net so 

buigbaar en aanpasbaar 

soos my rooster. Ek het my 

hande vol om aan hulle die 

basiese grondbeginsels te 

leer van lees, skryf en somme 

maak. Enige verdere 

belangstellings kan hulle self 

gaan ondersoek soos wat die 

tyd dit toelaat.  

Ons voer hulle dus nie die 

inhoud van 'n kurrikulum 

nie, maar moedig hulle eerder 

aan tot selfleer. So ontwikkel 

hulle 'n liefde vir leer wat baie 

verder strek as die gewone 

klaskamer teelepeltjie voer 

sisteem. 

Moenie jouself in 'n vorm van 

onderwys probeer in forseer 

waarin jy nie pas nie. Baie ma's 

hou van eenheidstudies, maar 

vir ‘n groot gesin is dit te 

tydrowend. So kyk elke tuisskool 

ma anders na die verskillende 

opsies rakende kurrikulums. 

Eksperimenteer en probeer tot 

jy die mees geskikte benadering 

vir jou gesin te vind. 
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en trots op wat hulle sover al 

uitgerig het, al is hulle nog baie 

jonk. Dis mos nou wat my 

sommer weer moed gee. Ek ken 

‘n meisietjie wat nog nie eers 18 

was nie, toe bedryf sy al haar eie 

gastehuis. So netjies en fraai! 

En wat van plaasseuns wat van 

kleins-af elke dag die beeste se 

lek gaan uitsit, die water pomp, 

en met die trekker werk. Wie se 

grootste plesier dit is om 

brandpaaie te dis, en onkruid 

uit te ploeg. Hierdie jongmense 

is trots op wat hulle kan doen, 

en put werklik plesier daaruit 

om goeie eerlike harde werk te 

verrig. Hulle skaam hulle nie 

om hulle hande vuil te maak 

nie, en skrik nie vir stof en 

sweet nie. Hulle het ‘n 

wonderlike waarheid ontdek: 

die vreugde van goed-

afgehandelde werk. Ken julle 

nog die outydse spreukwoord: 

Arbeid Adel?  

As mens trots is op jou werk, 

en dit goed doen, veredel jou 

handewerk jou, selfs al is jy 

maar die opasser van skape, of 

‘n doodgewone ambagsman, 

met ‘n klein inkomste. En dan 

sal jou goeie naam jou ook 

vooruitloop. Mense sal graag 

van jou gebruik maak, en jou 

by mekaar aanbeveel – jy sal 

weldra ‘n wonderlike loopbaan 

vir jouself opbou – nie omdat dit 

jou reg is om goed te leef nie, of 

dit in jou skoot geval het nie, 

maar omdat jy dit verdien het, 

letterlik EN figuurlik.  

So, kindertjies, as julle nou van 

hierdie oupa ‘n bietjie goeie raad 

wil aanneem, pas die woorde 

van die gediggie op jou lewe toe. 

Hou op om te wag dat almal jou 

gee wat jou kamstig toekom, en 

werk self daarvoor:  

Vat voor! 

Oupa van Donder 

Goeiedag kindertjies,  

 

hoe lyk dit met n bietjie gesels? 

Julle oupa is maar allenig, en 

het miskien juis daarom baie 

tyd om te sit en nadink oor al 

die vreemde dinge wat in die 

wêreld plaasvind. 

Julle dink ek sit maar hier, 

maar my oë en ore is wawyd 

oop. Ek hoor alles en ek lees 

baie. En dan dink ek diep... 

Ek sit byvoorbeeld nou net en 

wonder waarom vandag se 

jongmense so sukkel om werk te 

kry. Van oraloor hoor mens 

maar dat jongmense nie 

werk kry nie. Nou het julle 

oupa ander gedagte begin 

kry... 

Ek hoor hoe kla die mense 

wat jongmense aangestel 

het, of probeer het om 

hulle aan te stel. Erens is 

daar ‘n groot haakplek. 

Want daar is wel werk – 

maar jongmense stel nie 

daarin belang nie. Dis 

gewoonlik werk wat 

deursettingsvermoe verg, 

of net gewoonweg dat 

iemand sy moue moet 

oprol en sy inkomste 

verdien in die sweet van sy 

aanskyn. Ja, hard en 

eerlik moet werk, en sy 

geldjies verdien. 

Maar êrens het jongmense die 

idee begin kry dat hulle darem 

nie hard behoort te werk vir ‘n 

inkomste nie. Hulle het hulle 

begin steur aan die wêreldse 

propaganda: “Dis jou reg om te 

hê, te ontvang, te dit en te dat. 

Elkeen het ‘n reg, ja selfs die reg 

om lui te wees!  

Sodra daar van hulle verwag 

word om eerlik te werk en te 

verdien, wip hulle hulle 

vreeslik, want iemand is dan 

nou besig om hulle regte aan te 

tas, en hulle te verontreg. Dan 

gaan sit hulle op hulle ouers se 

stoep, en kla oor die 

onregverdige wêreld wat nie vir 

hulle werk wil gee nie, in plaas 

van om daardie werk te doen, 

wat wel beskikbaar is. 

Mensies, solank mens so ‘n 

houding het, kan niemand iets 

met jou uitrig nie. Jy is maar 

net ‘n verheerlikte boemelaar. 

Jy lê op jou arme ouers (wat 

hulle hele lewe deur eerlik hand 

uit die mou gesteek het) se 

nekke, en behoort jou deeglik te 

skaam. Want dan is jy sommer 

net ‘n niksnut – van geen nut 

vir iemand nie. Nie vir jou 

ouers, of die samelewing of... 

jouself, nie. 

Kindertjies, julle oupa word 

alweer sommer opgewonde as ek 

so daaraan dink. Eintlik is ek 

baie bekommerd. Wat moet van 

‘n volk word waar die jonge 

mense nie meer kans sien om 

ordentlike lede van die 

samelewing te wees nie? Daar 

kan niks goeds van kom nie.  

Tog, daar is hoop. Ek het 

onlangs sulke oulike jongmense 

ontmoet, wat geensins van plan 

is om lui te wees nie. Hulle is 

trots op wat hulle al kan doen, 
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Volksbrandwagkampe 2016: 

 Noodhulpkursus: Vlak 1 –geldig vir 3 jaar  

Kontak sekretaresse vir besonderhede 

 Winterkamp   

 Geskiedeniskamp  

 Somerkamp  

(Offisierskampe by geleentheid) 

Vir meer inligting kontak: 

Christina 082 324 8637 /087  802 0894 

www.volksbrandwag.co.za 

faks: 086 655 5608  

inligting@volksbrandwag.co.za 

of Carel 082 532 9656              
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Op ‘n Akademie-sitting in 
Bloemfontein, Julie 1914,  

het CJ Langenhoven in 
roerende woorde gepleit vir 
die amptelike erkenning van  

ons taal, Afrikaans: 
 

“Dit was die allerlaaste 
pleidooi waarvoor ooit 

gelegenheid moes bestaan het: 
die smeekstem van ‘n 
Afrikaner met mede-

Afrikaners om te erken wat 
syne en hulle s’n is, wat dit 

tog maar altyd sal bly, wat nie 
van die gehalte is om ons  

voor te skaam nie.  
 

Te skaam nie, menere! Skande 
op daardie skaamte!  

Dis ons kostelikste roem, ons 
hoogste besitting; die een 
enigste witmanstaal wat in 

Suid-Afrika gemaak is en nie 
oor die seewater klaar gekom 
het nie, wat die spore van die 
lief en leed dra van alles wat 

ons en onse vadere hier 
deurleef en deurworstel en 
deurtriomfeer het; die EEN 

band wat ons as nasie 
aanmekaar heg:  

die uitgedrukte siel van  
ons volk.” 1. Ouderdom; 

2. Jou naam; 

3. ‘n Hoenderhaan; 

4. Sneeu-vlokkies; 

geloop, en as niemand my vrae wou 

beantwoord nie, het hy dit altyd 

gedoen. ,,Hoekom gooi die seuns in die 

straat met klippe na my?” het ek hom 

eendag gevra. Ek het ‘n ruk al gevoel 

dat dinge nie by ons pluis was nie, nie 

in die aptekerswinkel nie en ook nie 

by my vader nie, wat hoede ontwerp 

en gemaak het in ‘n mooi huis naby 

Monsieur Le Fontaines, net oorkant 

die kasteel. Dit het gevoel soos ‘n wolk 

wat al laer oor ons toesak en die son 

uitdoof. 

Oupa het gesug en sy hand op my kop 

gesit. ,,Ons is Hugenote, mon enfant,” 

het hy gesê. ,,Die ou Christene moes 

ly om hulle geloof, en so ook ons.” 

Nou het ek verstaan waarom ons nie 

na die kerk op die dorp gegaan het 

nie. Ons het met ‘n geheime paadjie 

tussen die wingerde deur al langs die 

rivier Marne tot by Nogentel geloop. 

Daar het ons ‘n diens gehou in ‘n 

donker, muwwe kamer wat aan 

die ,,Maison Forte” behoort het. 

Iemand het altyd buitekant die deur 

gestaan, en eenkeer kan ek onthou 

dat hulle in die middel van die diens 

uitgeroep het: ,,Gare a vous!” – Pasop! 

Almal het onmiddellik die gebou 

verlaat, en al die Hugenote van 

Essomes, Moneaux, Montcourt, 

Thierry en Nogentel self het soos 

konyne in ‘n land verdwyn met die 

paadjies wat elke groep na hul huise 

getrap het.  

Vlug  
Vanaf bl. 4 

—Word vervolg— 


