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Boeke oor- en van Johanna Brandt 

Die Kappiekommando of Boerevroue in geheime diens 

Johanna Brandt 

In hierdie persoonlike verhaal oor die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) word vertel wat 

Boerevroue gedoen het om hulle vegtende mans in die veld te hou en te ondersteun in wat 

later geblyk het 'n hopelose stryd om vryheid en ona"anklikheid te wees.  

260 bls., HB., R 160. 

Boeke deur  

Johanna Brandt 

Die Smeltkroes 

Johanna Brandt 

Die engel wat aan Johanna Brandt verskyn het, het gesê sy moet die boodskap versprei, 

maar mense het dit nie in haar tyd aanvaar nie. 

Vandag weet ons dat ons in `n vurige stryd, `n smeltkroes staan. Alles wat die engel aan 

haar vertel het, het net so gebeur en die gevolge kan nie meer gekeer word nie. 

Tog is dit nie `n boodskap sonder hoop nie. Wat nou oor die Boerevolk kom, is `n  

si.ingsproses waarvoor ons vir byna `n honderd jaar lank voorberei is. Uit hierdie groot 

si.ing gaan net die kern, die opregte en getroue Boervolk, behoue bly. 

God verwag van ons om op koers te bly, maak 

nie saak wat om ons gebeur nie, en die  

beloning sal ons stoutste verwag2ng oortref. 

48 bls., SB., R 55. 

Pryse kan verander sonder 

vooraf kennisgewing. 

Die Visioene van Johanna Brandt 

Die boek is in `n mate `n herdruk van Johanna Brandt se werk “Die Millenium”. Hier beskryf 

sy die visioene wat sy gehad het. Alhoewel daar nie aan die visioene diselfde waarde geheg 

word as die van haar tydgenoot Siener van Rensburg s’n nie, bly dit steeds leesbaar.  

57 bls., SB., R 55. 

Visioene 

Anglo-Boereoorlog tydperk 

Die konsentrasiekamp van Irene 

Johanna Brandt 

Die besonderse boek handel oor Johanna Brandt se verblyf in die Irene konsentrasiekamp. 

As verpleegster het sy gepoog om die lot van die gevange vrouens en kinders te verlig. Die 

boek het in 2002  vir die eerste keer in Afrikaans verskyn. Die boek is uit Hollands in  

Afrikaans vertaal deur dr JP Botha.  

112 bls., SB., R 90. 



Die Druiwekuur 

Johanna Brandt 

Johanna Brandt het maagkanker gehad. Haar desperate angs  spreek uit wat  sy oor haar 

stryd en lyding vertel. Sy het alle bestraling en chirurgie geweier, omdat sy geglo het dat 

daar ‘n natuurlike manier is  waarop  sy die gevreesde siekte sou kon oorkom. In die middel 

van haar stryd het sy per ongeluk op die   Druiwekuur afgekom. Sy is uiteindelik genees en 

sy het ook baie ander  mense  gehelp om die siekte te oorkom. Die boek bevat nie net die 

Druiwekuur nie, maar ook die   Yskuur en die Vrugte-dieet wat ook 

deel uitmaak van die totale  behandeling. 

42 bls., SB., R 55. 

Bank besonderhede:  

ABSA The Grove,      Rekening:                       

HuAen-Buchdienst / GU Graefe 

Rek.no. 1630 350 480 Tak: 333 845 

Aflewering -  

Spesifiseer asb die versendingsopsie 

wat u verkies: 

R60 per besending – pakketpos 

ongeag die aantal boeke. 

R110 per koerier (2-3 dae). 

Versendungskosten: 

R 60 per Bestellung – unabhängig von 

der Anzahl Bücher; oder, sofern 

möglich,    

R 110 per Kurier (Postnet o.a.) 

Lieferzeit 2 - 3 Tage                                                     

bi�e wählen Sie eine Op�on. 

Boeke oor Johanna Brandt 

Die verhaal van Johanna Brandt 

B. Du Toit 

Johanna en Lou Brandt se liefdesverhaal en die Anglo-Boereoorlog is nou verweef. 

Met Johanna se veelkan2ge persoonlikheid het sy op uiteenlopende terreine 

bekendheid sowel as omstredenheid verwerf. Onreg het sy daadkrag2g beveg. Met 

al die beperkinge van haar posisie as predikantsvrou het sy indertyd die nog 

onbekende terrein van natuurgenesing betree.  

In 1897 is sy vir musiekstudie na Duitsland, vanwaar sy net voor die Anglo-

Boereoorlog teruggekeer het na Suid-Afrika. Ná die beseOng van Pretoria was sy en 

haar moeder as Boerespioene behulpsaam. Sy het ook as vrywilligerverpleegster in 

Irene-konsentrasiekamp gewerk. Die meetsnoere het nie vir haar altyd op lieflike 

plekke geval nie. Die verskeurdheid wat sy ervaar het, spreek uit haar woorde: “Dit 

voel asof ek met ysterkloue aan hierdie grond moet vasklou.”  

317 bls., HB.,  R 140. 

     

Johanna Brandt en die krie;eke jare in die Transvaal 1899—1908 

R. Van Der Merwe 

Hierdie studie handel in hoofsaak oor Johanna se wedervaringe in haar twin2gerjare, 

alhoewel sy byna 88 jaar oud geword het. 

180 bls., SB., R 140. 

Gesondheid Beskikbaarheid nie gewaarborg 

Wees ook op die uitkyk vir ons ander pamfleAe en produkte oa.: 

• Boeke betrekkend die onderwerp Volksverraad 

• Ons plakkate reeks insluitend die nuwe plakkaat: Sketskaart van die 

Boererepublieke (A2 –slegs R100). 

• Lys van boeke deur Stephen Goodson 

• Boeke versprei deur Kontak-Uitgewers  

• Boeke oor die grensoorlog  

• vele meer…. 


