
SUI AFRI KAANSE

Deur rof. H. B. Thom
(Universi tei t van Stellenbosch).

Gedurende die Jaar 194.8 het d ar op di e verskillende terreine
van historiese arbeid in Suid-Afrika heel 'at voorgeval.

Aan die universiteite, aar onder ys en navorsing onafgebroke
voortgesit is, het die geskiedenis-personele 'n sekere mate van
verandering ondergaan. a die heengaan prof. I.D. Bosman van die
Univer~iteit VBn Pretoria, wat in Suid-Afrika aller eë as 'n groot
verlies betreur is, is dr. A •• Pelzer, at senior lektor in Ge-
skiedenis aan dieselfde universiteit was, as professor aldaar aan-
gestel. In die plek van dr. Pelzer as senior lektor is vervolgens
dr. F.J. du T. auies benoem, terwyl as lektor na Pretoria gegaan
het dr. .J. de Kock, wat kort tevore aan die Universiteit van
Stellenbosch gepromoveer het.

Na die stigting van 'n De artement van Eksterne Studie onder
leiding van prof. A.J.H. van der "a~t - wat as professor van
Geskiedenis op Potchefstroom deur dr. D.• Kruger opgevolg is -
deur die Uni~ ~siteit van Suid-Afrik , moes ook vir geskiedenis-
onderrig onder hierdie departement voorsiening gemaak word. Hier-
toe is as senior lektor benoem dr. C.F.J. ulier, at as Rhodes-
student in Oxford gestudeer n later op Stellenbosch die doktors-
graad verwerf het. Dit het egter al gou geblyk dat die behoefte
aan die Departement van Eksterne Studie groot was, en dat veral in
Geskiedenis die getalle studente sterk aangewas bet, met die gevolg
dat naas die senior lektor ook 'n lektor benoem moes ord, t••
mnr. T. van yk van Grahamstad.

og 'n belangrike aanstelling is dié van tn ander Stellenboschse
oud-student, dr. J.J. Obebholster, as senior lektor aan die Univer-
siteitskollege van die Oranje Vrystaat in Bloemfontein. Ook in
Bloemfontein het die getalle studente sterk aangegroei, en hier is
bowendien by die Vrystaatse Argief 'n besonder ruime veld vir
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n vorsing, sodat die aanstelling van dr. Oberholster 'n tydige as.
Tot dIe geskiedenis-personeel van die Universiteit van Stellen-

.e.....
bosch het da r 'n tyelike toevo ging gekom in d!e ersoon van
mnr. C. • Kotzé, wa 8.S b..!i1:Jengeone le ktor ald ar behul aas s I
ees tot a n die end an 1950, d.i. solank - soos eldr nader sal

blyk - skry er hiervan hom met die
be at ghou,

Oor dIe algemeen kan gesê ~rd dat di Suid-Afrika nse univer-

gverh 1 van Jan van iebeeck

sitêre inrigtIngs - ook dié wat nie hIer by n me genoe Is nie -
In hulle geskiedenis-departemente t ns v n deegli e, goed-geskoolde
ferkkragte voorsl en is. ar desnietee~staande gaan hulle nog onder
tn moeilikheid gebUk wat 'n baie ou moeilikheid is: vanweë dIe
betreklike onbuigsaamheid van ons hele stelsel van hoër onderwys,
word daar aan professore en lektore v n die vak sulke swaar eise
gestel wat die onder ys betref, dat hulle maar min tyd vir navor-
sing oor het en dIt 8qms onder uite~s moeilike omst ndighede moet
doen. Dat dIe toestand deur die benoe ing van meer dosente al
aansienlik verbeter het, wIl 'n mens met dankbaarheid erken,maar
as ons aan ons huidige stelsel hou, en as dIe universiteitsdosent sy
huidige, sware dubbele funksie an onder ys en n vorsing moet bly

-:vervul, salons seker nog lank voel d t ons in al ons universiteite
se departemente van Geskiedenis elntlik heel at meer werkkragt
behoort te hê.

Jat die Suid-Afrikaanse argiewe betref, was die J ar 1949
ook nie sonder betekenis nie.

Die Argiefk.ommlssie, t toesig oor die argiewe hou en dIe
Regering van advies in verb nd met die vers eling en huisvesting
van dokumente dien, het hom 1 nk d rvoor beyer om in die argiewe
'n behoorlike publikasle- fdeling in die lewe te roep, w t die
oudste en waardevolste stukke sou uitgee ten einde hulle aldus in
ruimer krlng beskikbaar te stel en teen die slytasie van veelvul-
dige hantering te vrywaar. Hierdie pogings is nou eindelik met
sukses bekroon. Dr. J.H. Breytenbach, 'at reeds 'n hele aantal
jare In dIe argiefdiens is, ls aan die hoof v n die publikasie-
afdel1ng geplaas en het reds met tn weldeurdagte skema voor di
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dag gekom, waarvolgens Suid-Afrikaanse argiefstukke ln die toekoms
op slstimatiese yse en in uniforme formaat gedruk sal orde Aan
so 'n ske is die b hoefte inderdaad groot, ant in die verlede
was daar ln SUld- frike nie veel pI n agter die publikasie van
stukke nis, terwyl dit ook maar eers enige Jare gelade is dat d~
herkomsbeglnsel ln dié verband toegepas i •

Nou verbond aan die argiewe is die Argief-Jaarboek vir Suid-
Afrikaanse Geskiedenis, wat tans vErreweg ons vernaamste gereeloe
geskiedkundige publikasie geword het. Met regeringsteun ls dit in
1935 in die lewe geroep, onder redaksie van tn Raad v n vakmanne,
t.w. die destydse Hoofargivaria (dr. C. Grah m Botha), die saistent-
Hoofargivnris (dr. Coenraad Beyers), prof. J.L •• Franken en skrywer
hiervan, terwyl dr. P.J. Venter as redaksie-sekretaris 0 getree
het. Afgesien daarvan dat sedertdien dr. Venter gewone mede-
redakteur en dr. Breytenbach sekretaris ge ~rd het, is die verso-
neel ta~s nog onveranderd.

Dle Jaarboek, waarin dle'resultate van oorspronklike onder-
soekingswerk in ons argiewe gedruk ord, besl an tot op datum
reeds vyftien lywige bande, en bydraes word nog voortdurend vanuit
verskillende oorde aangebied. Bydraes eor d sr In Afr1kaans, óf

Nederlands, óf n els ontvang en In elkeen van hierdie taal edia
het daar ook reeds studies verskyn. Die Jaarboek.het in die elf
Jaar van sy bestaan reeds 'n uitkoms geblyk vir menige wetenSkap-
like historiese ondersoeker, wie se werk anders iskien êrens op
'n vergete boekrak onder die stof begra a kon geraak het, sonder
dat die resultate darvan 1n die diena van dle etenskap getr e het.

Gedurende 1949 het t~ee uiters belangri e dele v n ie Ja r-
boek dle lig gesien. Die eerste omvat In groot werk Van dr. J.
Hoge van Stellenbosoh, getiteld ,,Personaliaof the Gerrm.na at the
Cape, 1652-1806." Dr. Hoge, nugtere, tenskaplike navorser en
bekende skrywer van .Ole Geskiedenis v n die Lutterse Kerk aan die
Kaap" (Argief-Jaarboek, 1939), het in 8y nuwe erk niet 'n buiten-
gewoon verdienstelike stuk n vorsingswerk voor die ag gekom.

Die omvang van Duitse im igrasie gedurende die Hollandse
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bewind aan d1e Kaap was tot nou to nog glad nie behoorli behandel
nle. Co1enbranoer se ,~fkomst der Boeren" 1s onbetroub ar en on-
volledig, aangesien hy sy ondersoek geb seer het op De Vi l1ers
se ,peslacht-Reg1ster der Oude Kaspsche Familiën, 'n er wat
ten spyte vsn die groot verdienstes daarvan, self onvolledig en
dik els onnoukeurig ls. T ee ander bek nde lerke, St!hmidt: "Der
Kul turanteil der eut ellen am Aufbau des Burenvol s", en ori tz:

"Die Deutschen am Kap unter der hollandischen Herrschaft, 1652-
19o6,~ bevat e r slegs 'n beperkte get 1 van die name van Duitse
immigrante.

Hoge het hom nou ten doel gestel - soos hy self sê - lItogive
complet list of those Gel' ans who came to the C pe ln the

service of the Company during the period 1652 till 1806 nd
settled here, eitner re aining ln the Company's service or ID ing

living in one or other capacity after being diseh rged." Die
bereiking van hierïie doel het hom baie Jare von oeisame arbeid
ln die Kaapse Staatsargiet en die a pee ~erkargief gekos, r
eindelik het hy 'n indrukwekkende versamelln~ van personalia byeen
gekry van sowat 4,000 Duitsers ~t a n die aap bly 0 n het, en
10,000 t wel in Ko panJiesdiens aan die Ka p ~ s ma r bulle nie
daar gevestig het nie. In sy ond er-h orige erl~ sluitHoge nou net
die eerst groep in, d.i. dié wat hulle etterwoon a n die Kaap
neergeset en histories dus vir Suld- frika van groot belang ge-
word het. Die tweede, veel groter groep kon hy nie 0 neem nie,
ma r hy hoop om later 'n afsonderlike lys daarv n uit te gee.

Dr. Hoge het ons met hierdie ly ige werk nou el nle deur-
lopende geskiedskrywing van die gelone soort gegee nie, aar 'n
monumentale, goed-geordende versameling van biografiese gegewens
wat vir kultuur-histori se navorsing in die 1gemeen en genealo-
giese navorsing in besonder van die allergrootste arde is. 'n
.ens ord getref deur die deeglikheid en kalme wetenskaplikheid
van sy ondersoekinge; daar is nle die minste sweem vnn propagan-
da of bybedoeling nie, iets at et dergelik werke oor besondere
~8siona1e groepe dikwels alte maklik die kop uitsteek. t is
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hierdie eiensk p e van Hoge 5 werk ~at 'n mens se waardering
daarvoor laat styg en die warde da rvan blyend ma k.

Die t reede eel van die J rboek or n twee studies gewy,

'n genealogie van die tamilie ruger In &uid- trika (,~iveB of the
Earlier Krugers told 1n v1sed G nealoglcal Table) deur dl.

E. E. tossop ; en 'n ark van dr. aria J. Hugo, "Die 5temreg- a g-

stuk In die Zuid-Afrlka nsche ~epubllek.
Dr. ossa is geen 0 geleide hl~torikus nie ma r In deakun-

ige chirurg, .at hom vir geskiedkundige n vorsing besonder in-
teresseer en, veral sedert hy sy groo ediasa rakty in aa stad
neergelê het, hoogs b langrlke navorsingswer gedoen het, soos
e1dra in ander verband nog nader sal blyk. In sy ~~rugers'

b gln hy met die ui - rrlka~nse tamvad r, Jaeo us rUger, en
die st oeder, Joh nn em , oor wie 'ekkende en be~rek-

lik uit oerige be onderhed meedeel. Dan volg hy elke vertWtklng
van die fille, 1 dere keer met besonderhede t nl
men e se afsta lng antoon nle, ar ons hulle ook in hulle
o gewing laat sien. at die erk veral van rde aak, is die

reit dat ons daarin 'n oorslgtelilce en noukeurige uiteensetting
v n uI ru"ger se afko s kry.

Dit v 1 tn ens el op dat die ark 6 InS geneig Is omver-

brokkeld en onsa ehangend te 0 d , aar miskien het dl e aard van
die onden erp t tot op sekere hoogte eegebrlng; en dan is die
ver ·yelng na argief tukke soms ook n1e -todi s en volle g ge-
n g nie, iets 'at fn ens by die ed1kus in t e gedaa.nte van die
hstor! us seker nie 0 onv rge fIl hoet te vind nle. Oor ie

alge en aak die werk egter die indruk van ersigtige, deeglike,
toegeLij'de arb id..

Die erk van dr. nri Hugo, IIDie Stemreg-Vraagstuk' , hts
doktorsproefskrif a n die Universiteit van Pretoria gedien. Die

ste regk essie as, soos bekend\iS, ~en vsn die moeill ste raag-
stukke wa r-mee die Suid- frik ans e ..eptlblie_ te doen ekry het.

Dit het binne enkele lare verander van - at dit in \'-'a heid en

rese ook s - 'n binnelandse of huishoud like aangeleentheid van
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die epubliek tot 'n brandende geskil unt tussen die Dubli k

en Groot-Brittanje. Hoed t dit gebeur het, n hoedat die ste reg-
kwesel e later

ntoon.
5y gaan eers na aie vestiging en ui tbrelding van dl edemokrasie

in Trans aal tussen die Jare lS5S en lS90. n be aal sy haar in
meer beson erhede by burgerskap en n tur lis sie, want dit is hier-
di t ee ounte at et betrekking tot d1e ste~a~gstuk·van die
al ergrootste betekenis ls. ervolgens stel sy ondersoek in na
die ontstaen en werking an die Twe de Volksr D.d, en hier ee sat
sy a rdevolle lig v 1 op 'n kollege aroor daar nog steeds 'n
mate van onsekerheid bestaan het •. H ar gevolgtrek inge In verband
met die ~erk ~t di T eede a d.verrig h t, en ha r kritiek op
dié 1iggs. I is geregverdig behal re h heel laaste kon lusie,·
at nou eenmaal nie et die voorafgaand be andellng ~11 rym nl

"Dad.rbene 'ens s die instelling van 'n t 0 de ondergeskikte Ra d,
wat 'n proses van differensiasie meegebring het, teenstrydig et
dle lewensbesklkKing van die Boere-republikein self, at in 5y
5ta&tsopvatting die beginsel van e nheid en gelykheid baie hoog
gestel het. II aar enige bladsye vorentoe het ons gelees dat
niemand mind r as pres. P uI ruger self et die plan van tn
T eede Volksraad voor die d g ~ et ni en dat hy In die
Vol"ka and ster daarvoor ~eit he~~~~l';'" ;iig~= ~J
gehandel het eenstrydlg met die le ensbeskoulng van (1
republl ein self!

Daarna. behandel dle 'kryf ster 'Verder b langrike un e, b.v ,

oere-

die ver ellng an setels, stemreg-uitbreidin , Uitl nd r-grlewe,
die J eson-strooptog, dte Bloe~fonteinse onferensie, rit e
intervensie en elndelik le stemreg as casus belli.

Hierdie 1 aate hoofstuk 1 s 'n besonder g s'laagd e, ie skryf-
ster kry hierin dle geleentheid om die drade weer s m te trek

en n te toon watter resultate haar ondersoek 0 gel wer het.
v.v

Die gev ar t so tn slothoofstuk Is gewoonlik dat dit In lewenslose,
vervelige opsom ing van die voorafga nd e behand ling kan ontaard,

maar by haar h t dit nie gebeur nie; inteendeel, op indringende
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~·yse het 6y 1ets uithaar .': r •

Sy toon aan hoe ~ilner doelb s op oorlog a ngestuur het
en hoc, n~ dle loemfontelnse Konferensie, geen toege ngs van
'llrnsvaalse nt oor dle stemreg wessie eer oeur hom as toe-
relkend beskou Is nie. y toon ook aan d t dle oorgrote meer-
derh id vnn dle Uitlender- evolklng o~ die and eenvoudig net
daarop uit w s om geld te ma k en go ry te ord, en vi dle
stemreg geen duit omgegee het nie, m ar dat lede v n ie sg•
• eform Com ittee (die agit tors agter dle skerms) die stemreg-
k essie s tn goeie voorwendsel an~egry het om In die oë v n die
wêreld martelaars v n die Uitlanders te ak en aldus Britse
inmenglng te regverdig. In dié ver and haal sy verskeie veel-
seggende getuienisse aan, o.a. dié van kapt. arch hili)s:
" 9 for the Uitlanders and their griev nces ! .ould not ride a.

ynrd or fire a shot to right 1 the grievances that ere invented.
The mass of the Uitlanders (1•• th
the R nd) h d no rievances. I knot

lners and worklng men of
ia t I am tal.lng about J

for I have lived and ~orked among them. Sy elndig me te
betoog dat die grond3lng ~ir die stryd tu~sen Brittanje en dle
Suid-Afrika nse Re ubliek nie i.l"ldie voorgewénde eise vir Uitlander-
stemreg en Ultlanderv,rteen ~ordiging gelê het nie, maar veel
di per, t•• In die fundamentele botsing tussen Imperialisme
en sionallsme.

Hler~ e studie van dr. hugo ma op ernstige aandag aan spr-aak ,

en aangesien die onder~erp in Nederland aarskynlik ook heel'at
be ~ngstelling sIek, ~dl ons die werk baie nadrukli ond~r
die aandag van ederlandse lesers bring.

"ie slegs in dle Argief-Jaarboek nl, aar ook s selfstan-
dige li tcrS.~ic s het daar by ui -Afrikaanse ui tge1:ersfir a. t s be-
langrike historiese erke die lig gesien. Skrywer hi rvan het
by die Nas10nale Pel's in apst d cv ,~e e van Gert arit?' laat
v er-skyn, t n uitvoerige er waa voor jle navorsings -er vere-cet e

~jare In beslag gen rem het, maar laar oor nou nlles verder hoef
"'-"

ord nle a ngesien dlt In die, tJdr gen« afsonderlik

geresenseer sal word.



lt le pen v n dr. J.H. r yt nb eh he
le asion le ers in aanst d In Ier v n

r - e 'eneens by

bel ng ver-skyn;

t.w. n'le reede yheldsoorlog: spe1 tot le C":'try1. Hierdie

werk is 'n paar j ar gelbde onder e ti tel "Dl)10 ti' e oor-
spel tot dIe Tweede ryhBidsoorlogft - IIB~erenooLog" oos ons

"ollendse vriende sou sê - as do torsdiss rt st e Il . elle tn ver-
£litci t van Stel enboseh g e g ekeur-, ar sedertdien effens ge ~sig

0 dit ook vir di a gewone nubllek leesbaar te maak, en vandaar

dan ook lykbear die glatin"T II ~plomatle ..e I ui t t
4-0 6-.-...;t-.......-1~'- ~

vir dIe gewone leser se er nie nie.

Die erk m in arkli ei die eerste deel uIt v n tn re s,

w t uit verskeie dele sal besta n·en at dr. eytenb c voor-
nemens is om et verloop v n jare oor die T eede ryhei noorlog
In ,ie lIg te gee.

Dr. reytenb eh begin m~t 'n inleidende hoof tu oor ie
Britse beleid ten 0 st gt o V .. 11 "ic St~id~ .;f za nse publ ek tot

Darna gee hy I n behandeling v n i e nu e oers \ t deur
hamberla1n ingeslaan s , om na uit oer1 e besore ing en oortui-

gende be 'ïYsvoerlng tot d. e gevo gt e Ing te ko: IJ It s (ie

011 tiek van Joseph ar.tberlalnomdi e Suid- nse Republiek
ln 'n Bx'ltse kolon! e om te s cep, Sy plan s a nvanklik 0 dit
deur iddel v n In verraderli~e kom lot te do n. To ~!t isluk
en d ar gebly het t e e ubllek n1e,soos in 1~77, op ié
yse oorrompel kon \.ord nl e, het jy 'n' nder-koers ing slaan om
y doe~ te bereik. Y h~t nl. begin om ie binnelands onafhan -

likh id v n ie epubliek
vernietig.

n te tas et die oel 0 dit te

Teenoor di bele van eh mberla!n pI as Breyt enbac 1 n d!
poli tieke koer-s van pres. Kr ··ger: h e uger, ged 'arsboo en

inge erk deur Engel&nd, tn vrien s psbele!d teenoor uit 1 nd

gevolg het; hoe hy hom y~erig lngeso n het o. die hoogs onbillike
artikel I van die Londense onvensle ver n er te kry; oe hy

moes toesien d t ten Dpyte van sy r teste, ge an Z az1land
aan die Republiek ontru' ; en hoe hy bo:e 1 e~ steeds In nasionale

bele1d gevolg het, n1e om - soos dikwels ten onregte be eer I'd. -
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In onafhanklike Boerestaat van Tafelberg tot aan die Sambesie te
vestig nie, maar eenvoudig om die gebied van sy eie reoubliek
ongeskonde te bevuar en 8y el soewereine on fhanklikheid te ver-
seker.

an volg fn paar hoofstukke "aarin 'n noukeurige uiteenset-
ting van dIe diplomatieke botslnvn tussen B lttanje en die
Republiek gegee word, en vervol ens kom die skrywer by die koms
van ilner, 1lner se ,,active policy", die "second Reform movement"
en die nu e krisis wat die regatreekce aanleiding tot oorlog was.
Die werk ord afgesluit met 'n hoofstuk oor die diplomatieke onder-
h~ndelinge wat die uitbreek van die oorlog onmiddellik voorafgegaan
het.

Hierdie eerste deel van dr. Breytenbach is in Suid-Afrika
baie gunstig ontv ng, en tereg ook, ant dasr is met die werk
min fout te vind. Soms wil dit voorkom of hy diplomatieke be-
trekkinge In teveel, of onnodige, fyne besonderhede volg, maar
san die waarde van die werk doen dit geen afbreuk nle. As geheel
getuig die werk van grondige navorsing, In ringende besp eking en
logiese, oortuigende gevolgtrekktn , en bowend1en is dit deurgaans
in fn vlotte, boelende styl volgehou. Dle feit dat dit ook ryklik
gefllustreer is, bring mee dnt dit dadelik sterk tot die leser
spreek.

Veel van wat daarin ter sorake kom, ls ~el reeds deur andere
behandel, maar hier het ons nou d1e resultaat VBn die eerste gron-
dige argivale ondersoek na hierdie gebeurtenisse uit ons gea iedenis,
en dat die bevindings in sekere besonderhede soms verrassenn en
selfs opspraak ekkend is, hoef In mens n1e te verwonder nie. As
dr. Breytenbach in sy verdere dele die peIl van die eerate hand-
haaf, sal hy die geskiedskry ing in Suld- frika tn groot diens
be\iTYs. Ook hierdi e werk ror-d vir Nederlandse lesers, wat nog
altyd vir Paul Kruger se tyd belangstelling toon, sterk aanbeveel.

By dIe Nasionale Pers het daar 0 k In geskiedkundige erk van
tn ander tipe verskyn, aar an die be oefte besonder groot was en
wat dus van harte verwelkom word, nl. tn Geskiedenis-Atlas vir
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6uid-fifri a. Voorheen het on "el reeds die ~uid-Afrikaa se
a,...

r..1 star! eSG tlasse van Stockenstro en alke gehad, maar die
nuwe atlas ls vollediger; dlt ls in handige for fiat gedruk, en
teen 10 shillings en 6 pennies ook goedkoop op dio mark gebring.
Daarby het dit die voordeel dat dit In hel ant 1 kaarte bevat
om punte ult die Algemene Geskiedenis, w t vir ~ie Suld- frikaanse
Geskiedenis van groot belang is,te 11 ust~eer. l"'. Anne J.

Bó'oseken, t die atlas in oorleg met In paar ander ges iedkun ige
....erkers opgestel het, het veel eer v n hoa.r werk: sy het in h ar
keuse van kaarte 'n gesonde oordeel a n die da gelê en met ha r
bésonderhede op die kaarte versl ti en noukeurig te Jerk. egaan,

Vir die werklike telening v n dié kaarte was die heer H. Plik van
Kaapstad verant oordellk, wat nie soseer darn gestre\e het om
aan alle tegniese eise van die artografie te voldoen nie, maar
op heel praktiese yse duidellkhela, aans ouli heid n oorsigtelik-
heid voorop laat gaan het. Aldus ia I n mi del geskep at in

die algemeen seker tot 'n beter begrip van ons geskiedenis gaan
bydra, en byname in die on er ys van eskiedenls in ons 1 nd 'n
waardevolle hulpmiddel ga n wees.

Dit is verblydend dat die lokale ges iedenia 1n ulo-Afrika
ook steeds er aandag geniet. 1t et I gebruik11k geword. dat
gemeentes van betekenis, wanneer hulle b.v. hulle honde~djarlge
of twee-honderdja.rige bestaan gedenk, hulle geaktcd enf S van die
betrokke tydperk deur die een of ander gesaghebbende laat teboek-
stel. Gedurende 1948 het reer- t"ee elleent s hulle eeur este
gevier: t.w. ithfield in die Oranje Vrystaat, n Il nleiding
wa.arvan prof. G.B.A. Gerdener v Tl die Teo10 lese Kweekskool te
St llenbosch di lokale geskivdenis beskryf het; en J pier in
K splane, ln welke geval die pla ali e leraar, d • C.C. Napgen,
'.n historie e gedenkb ek uitgegee het.

Dat daar asn derg like erke 'n behoefte besta n, en dat
hulle ontY~felbare eskiedkundi e in soverre hulle
sekere besonderhede van die lok le ~es iedenia vaslê wat anders
sklik verlore kon geg n het, sal s~ker nlem nd bet yfel nle.
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fear dit ls to J mTer dat hulle in ie re·l dle nelging toon om
só erg ,;toka 1" te .or-d, dst hulle vt r- ense bui te dle betrokke
dorp of gemeente amper nie meer leesba r t s nie. Skryt·ers v....n

sulke gedenkbooke behoort veel meer hulle oë vir die alge.neen
belangrike in die lok le geskiedenis oop te hou, sodat in die
gedenkboeke nie al egs tn .(1 n een skake'l.fngv n feite van be er-zt e
lokale betekenis gegee 'orn nie, ma r die lokale geskiedenis

teen die groter agtergr nd van die gemene an sgeskiedenls ge-
sien word en die intieme verbondenh~ld van le lok le met die
algemene ook aan di e lig gebring ".1Ord.

Soos nou al J re ank elke Jaar gebeur, het die ~Ian P1 ebeeck-
erenlging ok ln 1948 et 'n nu~e pub i~as~c vo die eko.

Die Van Rlebeek-Vereniging, at hom blyens sy .onstttusie daarvoor
bey'er ,pm seldsame en a~rdevolle boe e, p flette en rloRumente
betreffende ie geskiedenis van Suid- trika te druk, of te herdruk"-
en dus (ie 8uld-Afrikeanee susterverenlg'ng v n die lstorisch
Genootschap van Utrecht en die Linschoten-' eniging Is - het nou
ree s t n indrukuekk nde lys van 2g b langrike publikesies tot sy

krediet, '8 rn die envraag vsndág baie groot is ~~ a rvan
verskeie reeds lankal uitverkoop is.

Die uitgaw v n 19l1$, deel o. 2S,
r-
die reisjoernale van

Rhenius en Brink, besorg deur dr. ~.. ossop, die bekende
Kaapstadse navorser oor die ou "aapse roetes, talree s hierbo in
verb nd met die genealogie van ie rugers genoem ls. In sy mo 1
uitga e vir die V n .ieb eck- ereni ing het dr. ~sop nou vir

172...lf- 17"1
Rhenius en Brink, w t onderskeidelik in ~ en ~ uit ebreide
reise na die .a Dse binneland ondernee het, 0 hulle spore "e-
volg en - net 800 s ~y in sy , Id Ca e Highweysll en sy werke oor

Q.,

die relsjoe ....naï.e van er-gh, Schr.··vr-, Tik r, etsd en Vsn
ReenAn edoen het - cereens tn belangrike bydrae tot on~ historiese
to.oer f e eIe er.

Nie slegs die erke at verskyn het nle, ar ook i t in
vooruitsig gestel en Ory 0 s is, getuig v n e ti 'telt. ie Van

Rlebeeck-Vereni~ing het die gr otste I nongevat om ter herdenking
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Van d_. riehoncl"'r~.ste·rerj ar-s even "le st' tlng V • 1 aapse

vol tsplant np' deu ....J~n van. i eb reck ~ie gver -1 v n n Le eeck

in 1952 ui t te gee. Hierdie b ] n ri se stu ,Tt popu'l êr- s die

niks anders ag dIe eerste tien j (nn _ebaeck se tyd) irandia
amptelike dagregi ter nie, at - ~oo 0 k op nder pI 'k e on er crle

Kompanjie gebeur het - a.a~sdeur e mpanji Sf, be :rind an d e

Kaa gehou is. Dit t.sget'is een v n die allervernaarnste stukke
uit ons ges'1edenis. arin voIr ons n iebeeck en sy etgeselle
op hulle voetspoor, da -vir-u' , a'r llle 3 oeg en s~eet en
erskar om et 'n klein beskeie b gln i e Te..:-Europese baske. ing

aan die ~1!'Zl? uithoek "n Donk.er Kontinent vas te an er, van aar
it nooit 1 er rou vGrd~yn nie. Gepaster hu e as t di

Rlebeeck- er nlgin_ iermec arn le n ge agten! van ie stigter
lil bring, kan 'n m ns jou nie maklik voorstel nie.

ar ie Van l-b ...eck-Ver ni ln het 'n C" Ldig e ta~~
sangedu~f, - (it besef In e B de 1 as jy cl aan in_ dat die
Da verhaaloor le 2, fyn-gesk ;~'e flin-bl sye beal.aan ,

mit gewoen eg n.e t ln dr-uk .Te r- te gee - min of e l' S os ~ie
Historisch Genootsc' p v Utrec t n sy uitgawe van lSg -lSS3
ge oen het, 'n uit ~e, ter 0 s, too. 1 I nk~l uit ruk is -

~~
sou el geen besondere lToeilikheid ~ nle, m ar 'n \ etenskan-
li e uitga 6, behoor-Lï.kge nnoteerd,is 'n gens a der s rut.

Om dit moontlik tA', het die an iebcecK-Tereniglng,
dank By flnan~iël on ersteunin van R eringsweë, ie voltydse
dienste verkl"'Yv n rof. . . Bosman v n d e Universlteit van
sta en van skry er hl~rv n. ersgenoem e saloor 1 e tran krlpsle
toesig hou en vir t ntekenin~e ver ntwo rdeli rees,
ter ~yl 1 asgenoem e vl~ ~le rts~ riese annotasle s s rg en
bo endien - a n eat en le voorneme besta n om ook In volle 1ge
En else vert ing uit te gee - ie vert 11ngs erk sal rg iseer
en <le vertalln -ontrolE~r.
geh el gere~d te hê: v rm

Al us ord geho
.~

elik de e
om dan in S2 die

G..1<...d-
sn met

Afr1kaanse Bnn tasi ~ vier eIe ~gelsc met ngelse nnnota-
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at e ,

Naas die Van Riebeeck-Vereniging het ook die sionale Pera
groot planne vir die nabye toekoms. et die oog op die drie-
honderdjarige gedenkfees het die Pers geruime tyd gelede al b -
gin met organisasie e k in verban met In groot ui tg e "Die

~
Drie eue-Reeks", wat onder fedaksl~ v n dr. Boescken, pr f.
Kruger v n Potchefstroom en dr , A.~leser (hoof van die vr'ysta tse
Argief in Bloemfontein) sal sta n. Daarin sloofpunte uit ie
afgelope driehonderd J ar van die SUid-Afrikaanse ges iedenia
aan die orde kom, só gekies en behandel d t dit veral vir Jong-
mense belangwekkend sal wees.

Die Nasion le Pers is daarby reeds goed gevorder et tn ander
groot werk wat 00- in 1952 - d.i. vyftig Jna~ na die afalutting
van die Tweede Vryheidsoorlog by die Vrede van Vereeniging in
1902 - moet verskyn. Aan die hoof hiervan is dr. Breytenbach
geplaas, wat vanweë 8y bcl~ngstelling en vorige navorsing uit-
nemend vir die taak bevoeg is. Hy het die medewerking van ver-
skeie ander geleerdes verkry, en die ged gte is om et In
omvattende werk weer die aangryoende gebeure van daardie ongelyke
strYd te laat herleef, en ook die onderwerk van die betekenis
daarvan na vore te bring. at so fn .erk waardige huldebetuiging
aan die strydende gealag van die verlede moet wees, lê voor die
hand; maar dit moet leer ees, dit moet goeie wetenskaplike
geskledskry Ing wees, 'n standaardwerk oor In herofse tyd, en
ons v rbly ons daaroor dat dit Juis is wat die
en dr. Breytenbaoh a n Suid-Afrika 'ens te gee.

'n Laaste groot publikasie met die aanvocrwerk aarvan die

aionale Pers

Nasionale Pers reeds jare gelede begin het en w tongelukkig
nog steeds om die een of ander rede bly steek het, Is fn nGeskiede-
nis van Suid-Afrika" min of meer op die patroon van die Cambridge
History of the British Empire se deeloor Suid-Afrika. Tot redak-
sie Is indertyd benoem dr. A.L. Geyer (destyds hoofredakteur van
ie Burger in Kaapst d en tans hoofredakteur van die Nasionale

Pers se tydSkrifte), wyle orof. I.D. B6sman van retoria,p of.
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J.A. Wild van Stellenbosch en rof. A.J.B.ván der alt, en hulle
het 'n groot ntal medewerkers genader wat ingewillig het om
bydraes te lewer. Die l'erk het glo veel groter geword s ~at oor-
spronklik bedoel ie, sodat dit ar kynlik nou in 'n ar dele
sal verskyn. Na ~erneem rd is t tans so ver gevorder dat dIe
eerste deel binnekort na die pers kan gaan. it sal vir belang-
stellendes seker goeie nuus wees, ~nt daar ord met gretigheid
na die werk uitgesien.

Li fhebbers van die Geskie eru s In Suid-Afrika het in die af-
gelope paar Jaar met spyt verneem dat di t met "Hi storlese StucU es" I

wat aan diE Uni e sit~it van retori uitgegee -~rd en ie enigste
gesk edkundige tydskrif In Afrika n~ is) nie 0 goed ga nie.
~et dIe stukke wat d arin verskyn het, 8S daar el niks verkeerd
nie: dit was meestal die resultate v noorspronklike n vorsinga-
werk, en verskeie daarvan het op tn hoë peil gestaan. Die redak-
teurs het inderdaad rede om trots te wees op wat hulle hul lesers
tot nou toe aangebied het. Daar a ve '.0 delIk ook geen gebrek
a n byuraes nie, want die omvang van historiese navorsing in Suid-
Afrika is sodanig dat waarskynlik 'n paar tydskrifte gereeld gevul
sou kon word.

aar dl groot moeilikheid lê,soos .eegedeel r.d,by die sake-
sy van die tydskrif. Finansieel as dit nie Jn sukses nle, en
die ge aar bestaan dat dit in die toekoms teen g root verlies ui tge-
gee Bal oet ord, lets wat natuurlik nle van 'n unIversiteit met
aware geldelike verpligtinge ver ag k n Tord nie. ie ondervin-
ding met »Historiese Studies" skyn daarop te dui dat Sui -Afri
nog nie vir 'n derg like blad ry Is nie; eers w nneer ons 'n
heelwat ruimer leserskring daarvoor het, selons dIt met welslae
gaande kan hou. As ,,Historiese Studies gesta k moet word, sal
dit vir Suid-Afrikaanse hi stori cl onget ~feld '.n groot verlies
wees, maar ons eet dat ons op ons Pretoriase kollegas kan reken
da' hulle die blad nie sommer sonder meer sal laat verdwyn nie,
maar dat hulle alles In hulle vermoë aal doen om iets daaruit te
laat voortvloei of lets anders in dIe plek daarvan te stel.
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Eindelik kan nog ko~tllks mEldin ge aak rord van die
a..l{.tlvl1teite van sekere liggame at hulle ook vir hi storlese aange-
leenthede interesseer. Die Suid-Afrikaanse Akademie vir 'eten-
skap en Kuns, wat - o.s. deur die toekenning van pryse en ere-
pennings - trag om literêre en ·etenskapllke arbeid te bevorder
en at alom die vier J$~r 00 tn prys in ie groep Geskiedenis
en Aardrykskunde beskikbaar stel, het hierdie prys vir die Jare
191~4-1947 toegeken an dr. P.J. van der erwe van die Tnlversitelt
van Stellenbosch ter erkenning van sy ondersoekings oor die
ioniersgeskiedenis van Kaapland, wat ree 8 die lig gesien het

in t n paar 0 vangryke werke, t.· "Die Noordwa.artse Be eging van
die Boere vóór die Gr~ot Trek*'; "Die Trekboer in die Geskiedenis
van die Kaapkolonie"; en "Trek. Vir hierdie onderskeiding
het dr. van der er e, wat s tn besonder bedrywige en duk-
tiete navorser bekend sta n, aller eë h rtlike gelukwensing ontvang.

Die Historiese onumente-Kommissie, wat sedert 1 34 statutêre
erkenning geniet, is belas met die taak om die Re~ering in v rband
met die behoud van natuurlike en historiese gedenk 'aardighede te
adviseer en esit die mag om gedenk aardighede tot n sionale
monumente te proklameer, waardeur die hehoud daarvan verseker
word. In die argelope Jaar het die Kommissie aan historiese oud-
hede ln aLvt er-die provinsie ..van die Unie aandag ge-TY. Die
volgende dlen as voorbeelde van die vydvertakte werksR hede van
die Kommissie: In Kaapland sal waarskynlik die ou Lutherse

Kerkgebou (met bybehqrende Kostershuis) in Kaa stad, die ou
urgerlonin~ 0 Stellenbosch en Reinet-Huis ln Graaff- einet

ge r0kl~meer ord; ln Transvaal ·ord aandag gewy aan die pIe s
.4llÁ(..&.-f'C-van president Kruger, ter ~1 ook

A
unte 0 die trek van Louis

Trigardt - baanbreker onder die Voortrekkers - aangedui sal word;
in Natal sal verskeie van ie vroe ste forte an die blankes en
ook dle historiese eb ue by orke's 1ft (Slag v n orke's Drlft
ln 1~7) gerestoreer en oontlik ~eprokla eer ord; en ln die
Oranje Vrysta t geniet die ou Kliphutte van Lln ley t ns aandag.

Die Sentrale Volks onum nte-.omitee, mt deur die egering
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er en word as die 11gga m wat oor die oprigting van die groot
oortrek ermonument by Pretoria beheer het, en waarop die egering

~mt die oorgrootste gedeelte van die ondae vorsien het, ook
verskeie vert eenwoor-dfger-ahet, kon op sy Jongsgehoue vergadering
meedeel d t die erk aan die monument sodanig gevorder ls, dat
dit van j aar-by geleentheid van die Ding ansf'eesviering (16 Desember)
onthul sal an orde 'n ens kan ver ag dat dit tn besonder groot
feesviering sal wees en nat by dié geleenthe d oral in uid-
frik die aand g weer sterk op die Voortrekkergeskiedenis

toeges its sal wees.
Orskoon die ~entrale olksmonumente-Ko. itee hom ln die eerste

instansie met die ~onument by Pretoria besighou, aaraan tot ~
datum reeds oor die £300,000 gespandeer is, het die Komitee ook
In verband met die oprigting van kleiner volks! onumente 'n helpende
hand uitgesteek. Dl~ Komitee het meer as £6,000 vir die oprigting
van die Bloedriviermonum~nt Jygedra, aardeur op die geskiedkundige
Natalse bodem op waarclge wyse eer aan die n_g dagtenis van oie
Voortrekkers bewys word, en het ook ree s beloof om ondersteuning
te verleen aan die plan 0 In passende gedenkteken daar te stel
te inburg, tn ander plek wat ven groot betekenis met betrekking
tot di e Voortrekkergeski edeni sis.

In 'n Jong land soos Suid-Afrik voelons dankbaar dat ons
veelvuldige ui tinge van belangstelling in ons gesk ï.edenf s kan
waarnee • Die gees van materiali me is egter in ons land - soos
skynbaar ook in al die ander Jong lande van die êreld - geweldig
sterk. Die gevaar bestaan dat sowel die neiging tot as die
fondse vir ~eskied undige en ander geestes retenskaplike studies,
wat nie 'n onmiddellike aividend in klinkende munt afwer nle,
ernstig benadeel kan ~ord. Ons nl maar hoop dat die belangstelling
In ons verlede nie ten gevolge van die ateriallsme ln 'n opper-
vlakkige vernissie VBn ydele grootdoenerigheld aalontaard nie,
maar dat dit nog steeds sal toeneem en verdiep om vir ons m,rllk
tn vrugbare bron v n ryke geestesinhoud te word.


