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SUID-AFRIKAANSE KRONIEK, 1949.
Die jaar 1949 was - net soos 1948 - 'n jaar wat uit die

oogpunt van aktiwi teit op die versleillende terreine van
historiese studie, vir Suid-Afrika heelwat betekenis gehad
het.

.. Aan die universiteite het die personeel van die Depar-
temente van Geskiedenis vrywel dieselfde gebly as in 1948.
Aan die Universiteit van Kaapstad is dr. H.M. Robertson,
wat lank as senior lektor aan die hoof van die Departement
van Ekonomiese Geskiedenis gestaan het, tot professor en
hoof van die Departement van Ekonomie bevorder, wat 'n mens
laat verwag dat die Kaapstadse Departement van Ekonomie in
die toekoms 'n sterk geskiedkundige inslag sal hê, aangesien
dr. Robertson bekend is vir sy toegewyde en grondige studie
van histories-ekonomiese vraagstukke. ~c::::r---
~ .. ~ daar in die geskiedenis-personeel van die univer-
siteite egter nie noemenswaardige veranderings gekom nie.

Geskiedkundige navorsing is aan die universiteite, veral
dié wat in die nabyheid van staatsargiewe geleë is, onafge-
broke en kragdadiglik voortgesit. Sowel vir M.A.- as vir
Doktorsgrade is gevorderde studente besig om ondersoekingswerk
uit te voer, terv/yl professore en lektore van die vak ook hulle
deel bydra.

Die feit dat afstande in Suid-Afrika groot is, en dat
'n mens maklik van een argief na 'n ander fn duisend myl moet
aflê, bring mee dat navorsing soms ernstig aan bande gelê
word. Tyd, moeite en opoffering speel 'n rol, maar veral is
die koste wat die navorsing meebring, 'n belemmerende faktor.
Om navorsers te hulp te kom, stel die meeste universiteite
navorsingstoelaes beskikbaar, terwyl in die afgelope paar
jaar ook veral die ruime navorsingsbeurse en ad hoc-toelaes
van die Nasionale Raad vir Sosiale Navorsing - 'n regerings-
liggaam wat ondersoekingswerk in verband met die humaniora
wil aanmoedig - vir navorsers 'n uitkoms geblyk het.
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Om navorsingswerk en geskiedkundige studie in die alge-
meen te bevorder, het die Suid-Afrikaanse universiteite nou
reeds lankal aansienlike bedrae aan die historiese afdelings
van hulle biblioteke bestee, terwyl sommige - wat ten spyte
van finansi~le moeilikhede daarin kon slaag om die nodige
fondse te vind - ook al waardevolle Africana-versamelings
opgebou het. Die bekendste versameling van hierdie aard
is die Gubbins-kolleksie in die biblioteek van die Witwaters-
randse Universiteit in Johannesburg, wat sowel deur die
kwantiteit as die kwaliteit van sy Africana uitmunt.

Aan die universiteit van Stellenbosch is daar sowat
dertig jaar gelede reeds 'n begin gemaak met 'n Africana-
versameling in die universiteitsbiblioteek, en dank sy die
volgehoue pogings van verskeie dosente en vernaamlik die
betreklik ruime geldelike steun uit sekere fondse buite die
Universiteit om, besit die Universiteit vandag 'n waardevolle
versameling waar uiters seldsame bronne oor ons vaderlandse
geskiedenis geraadpleeg kan word. Die Universiteit van
Pretoria het 'n aantal jare gelede daarin geslaag om deur
aankoop in die besit van die groot en kosbare kolleksie van
wyle prof. J. du Plessis van Stellenbosch te kom, waardeur
aldaar 'n baie gesonde grondslag vir 'n Africana-versameling

~
gelê is, 'n versameling wat vandag inderdaad~al tot iets
groots en moois gegroei het. Die Universiteitskollege van
die Oranje-Vrystaat in Bloemfontein (wat binnekort sy ver-
hoging tot selfstandige universiteit op luisterryke wyse
gaan vier) het weer die Africana-versameling van wyle dr.
A. Dreyer, in lewe argivaris van die Kaaplandse Nederduits-
Gereformeerde Kerk, aangekoop wat, ofskoon veel kleiner as
dié van prof. du Plessis, ook 'n geskikte kern vir 'n mooi
versameling uitmaak.

Maar pryse van Africana het in die jongste tyd sodanig
in die hoogte geskiet, dat universiteite (wat in Suid-Afrika
nog nooit oor oorvloedige geldsomme beskik het nie en tans
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juis weer in nypende nood verkeer) dit al hoe moeiliker vind
om die nodige aankope te doen. Die universiteite is egter
bereid om hulle hiervoor heelwat opoffering te getroos,
want in Suid-Afrika word allerwe~ besef dat geen universitêre

~
inrigting vir wie die studie ~ die vaderlandse geskiedenis
erns is, sonder 'n geskikte, eie Africana-versameling kan
klaarkom nie.

Saam met die universiteite is en bly die argiewe nog
steeds die vernaamste plekke waar historiese ondersoek uit-
gevoer word. Die Hoofargivaris van die Unie van Suid-Afrika,
dr. C. Beyers, saam met die Argiefkommissie (wat die Minister
van advies in verband met die verkryging, bewaring en huis-
vesting van argiefstukke adviseer), het reeds lankal tot die
besef gekom dat baie van ons argiefstukke, veral die oudste
en waardevolste, deur veelvuldige hantering nou al erg afge-
slyt en verrinneweerd geraak het. Dit staan bv. iedereen
vry om na die Kaapse Argief te gaan en die originele Resolu-
sies van Jan van ~iebeeck en sy Politieke Raad (1651 - 1662)
vir ins~e en raadpleging aan te vra. Die Hoofargivaris
(of Assistent-Hoofargivaris) kan wel sy diskressie uitoefen,
maar dit is nie bra te dink dat so 'n versoek, solank dit
navorsing (hoe bona fide of nie dit ook al mag wees) op die
oog het, geweier sal word nie. En nie net ons oudste stukke
nie, maar ook jongere wat op uiters belangrike of veel-omstrede
kwessies lig werp, het dus al swaar gely.

Om hierdie toestand die hoof te bied het die Argief-
kommissie hom 'n paar jaar gelede al vir 'n doeltreffende pu-
blikasie-afdeling in die argiewe (waarvan in ons Suid-Afrikaan-
se Kroniek vir 1948 ook reeds melding gemaak iS) beywer, sodat
outentieke, behoorlik-gekontroleerde uitgawes van ons ver-
naamste argiefstukke in die lig gegee en hantering van die
origineles dus soveel doenlik uitgeskakel kan word. Hierdie
afdeling is ondertussen in die lewe geroep; dit is goed
georganiseer, en onder die energieke leiding van dr. J.H.
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Breytenbach is dit besig om pragtige werk te doen.
Onder ons volgende Kroniek (1950) hoop ons om vry uitvoerige
mededelings oor die eerste resultate van die arbeid van die
publikasie-afdeling te doen.

Publikasie is uit die aard van die saak egter maar 'n
langsame en duur proses, en dit sal moeilik op so 'n skaal
aangepak en voortgesit kan word dat dit heeltemal aan die
genoemde doel sal kan beantwoord. Vandaar dat die Hoof-
argivaris,naas publikasie,'n ander, veel goedkoper en vinniger
middel ter hand geneem het, nl. verfilming van dokumente op
mikrofilm. Die doel wat nagestreef word, is dan om met
verloop van tyd ál die vername argiefreekse van ál die Suid-
Afrikaanse staatsargiewe op mikrofilm vas te lê. Die Hoof-
argivaris was gelukkig genoeg om in hierdie verband die hulp
van film-eenhede van die Ministerie van Onderwys, Kuns en
Wetenskap te verkry, sodat daar met die werk - veral in die
Pretoriase argief - reeds besonder goeie vordering gemaak
kon word.

Navorsers sal dan ~f die mikro-films met behulp van In
lees-apparaat ~f anders afdrukke van die mikrofilm op foto-
grafiese papier kan gebruik. Afgesien daarvan dat hierdie

~mikrofilm-proses~goedkoper en vinniger as gewone publikasie
is, het dit natuurlik ook verskeie ander voordele. Aangesien
dit In fotografiese proses is, kan daar nie foute in die
reproduksie insluip soos met drukwerk nog altyd kan gebeur
nie. Dit beteken weer dat die navorser nog veel minder as
met gewone gedrukte stukke na die oorspronklike dokumente
sal hoef te gaan, en dat hantering van die origineles dus
nog meer beperk sal word. Bowendien kan van die oorspronk-
like mikrofilm-negatief maklik positiewe vir ander argiewe
gemaak word, sodat fotografiese kopieë van één argief se
stukke ook in In ander beskikbaar gestel sal kan word. In
ons land met sy groot afstande sal dit vir navorsers seker
baie welkom wees.
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Nou verbonde met die argiewe is die Argief-Jaarboek vir
Suid-Afrikaanse Geskiedenis, wat verreweg die vernaamste ge-
reelde Suid-Afrikaanse geskiedkundige uitgawe geword en in
1949 weer met fn nuwe band voor die dag gekom het. Die
Argief-Jaarboek, wat twaalf jaar gelede deur fn klompie on-
dernemende historici met regeringsteun gestig is, beslaan nou
reeds sestien bande, waarin daar uitnemende studies oor uiters
belangrike vraagstukke uit ons geskiedenis voorkom. Hy wat
verstandig genoeg was om die uitgawes van die Argief-Jaarboek
gereeld aan te skaf en vandag oor 'n volledige stel beskik,
besit daarmee In boekeskat waarvoor versamelaars tans In groot
som sal betaal.

Die deel wat in 1949 verskyn het, word aan twee studies
gewy, t.w. WIJ. de K ek (tans lektor in Geskiedenis van die
Universiteit van Pretoria): Ekstra-Territoriale Vraagstukke
van die Kaapse Regering (1872-1885) met besondere verwysing
na die Transgariep en Betsjoeanaland; en B.J. Barnard: In
Lewensbeskrywing van Majoor Henry Douglas Vlarden, - twee stu---dies wat saam fn lywige boekdeel uitmaak en verdien om ietwat
nader behandel te word.

Die eerste, dié van De Kock, is In groot, uitvoerige
werk wat in 1947 as akademiese proefskrif aan die Universiteit
van Stellenbosch voorgelê en goedgekeur is. Die onderwerp is
fn besonder geskikte, aangesien die Kaapse Regering tussen die
jare 1872 en 1885 met moeilike vraagstukke te kampe gekry het,
wat eintlik buite die grense van Kaapland ontstaan het, maar
Kaapland tog diepgaande geraak en soms ook ernstige komplika-
sies met buitelandse moondhede meegebring het.

Daar was soveel van hierdie vraagstukke dat dr. De Kock
al gou uitgevind het dat hy op verre na nie almal sou kon
bespreek nie, en daarom het hy hom hoofsaaklik by die Trans-

1":'""\gariep (Suidwes-Afrika) en Betsqjoeanaland bepaal.
\..:,

Hiermee het die skrywer nie volkome onontgonne gebied
betree nie, want verskeie ander skrywers het hulle reeds in
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mindere of meerdere mate daarop begewe. Wat Suidwes betref,
is daar bv. die groot en deeglike werk van dr. Heinrich Vedder,

~Das alte Sudwestafrika, tervcyl verskeie ander ondersoekers
by name oor die Angra Pequena-bvessie (wat hier een van die
vernaamste vraagstukke vir die Kaapse Regering was) gehandel
het, soos Bixler, Lovell, Aydelotte, Hodge en my Stellenbosse
kollega, prof. J.A. Wiid (Die Rolle der Burenrepubliken in
der Auswartigen und Kolonialen Politik des Deutsehen Reiches
in den Jahren 1883 - 1900). Wat Betsjoeanaland betref, is
daar weer die werke van Agar-Hamilton (The Road to the North)
en Leyds (Het Insluiten der Boerenrepublieken). Ook sekere
werke oor die wesgrens-moeilikhede van die Suid-Afrikaanse
Republiek raak hierdie gebied enigsins aan, t.w. die
drie ongepubliseerde verhandelinge: D.W. KrUger (Die Republiek
Stellaland), J.A. Mouton (Genl. Piet Joubert in die Transvaal-
se Geskiedenis tot 1884) en I.M. Meyer (Die Republieke in
Land Goosen, 1882 - 1885).

Maar al was die gebied reeds tot 'n sekere mate betree,
was die kennis oor wat vir De Kock hoofsaak was - nl. die
Kaapse Regering en sy belang~Or die algemeen ~ tog nog
baie oppervlakkig, onvolledig en onnoukeurig. Om hierdie
rede, en ook omdat die betrokke vraagstukke so uiters be-
langrik is, het daar aan 'n werk soos dié van De Kock 'n
groot behoefte bestaan.

Hy wy eers aandag aan die gees van ekspansionisme wat
in die Kaapkolonie ná 1872, toe die Kolonie verantwoordelike
regering gekry het, opgekom het, en toon aan hoedat dit juis
hierdie gees was wat die belangrikheid van ekstraterritoriale
vraagstukke naby die Kolonie se~ense vir die Kaaplandse re-
gering geaksentueer het. Hierby sluit dan aan die tydperk van
Palgrave in Damaraland en Groot-Namakwaland en die Kaapkolonie
se belange by die Herero-Nama-Oorlog in Suidwes. Hierna kom
aan die beurt Betsjoeanaland en die Pad na die Noorde, in
verband waarmee Rhodes die Kolonie in 1883 so sterk tot aksie
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aangespoor het. Owerigens handel dr. De Kock veraloor die
houding van die Kaaplandse Regering met betrekking tot die

~
Angra Pequena-kwessie ~ die Duitse anneksasie van Suidwes,
wat inderdaad eintlik die kern van sy werk uitmaak.

'n Mens word al baie gou deur twee uitstaande kenmerke
van hierdie werk getref. Die eerste is die omvang en deeg-
likheid van die navorsing. Die onderskeiding het dr. De Kock
te beurt geval dat die Raad vir Sosiale Navorsing 'n ruime
toekenning aan hom gemaak het, en hierdie toekenning het hy
beslis baie goed gebruik. Hy het hoofsaaklik in die Kaapse
en die Pretoriase argiewe gewerk, maar verder 3 ~ .. gedul-
dig in ander versamelings gesit, soos die Suid-Afrikaanse
Openbare Biblioteek, die Kaapse Kerkargief, die ParleUlents-
biblioteek en die Kantoor van die Weesheer, almal in Kaapstad,
terwyl hy bowendien lank in die Universiteitsbiblioteek op
Stellenbosch besig was en ook veral dokumente in private
besit opgediep het.

Die tweede uitstaande kenmerk is 'n maklike, vlotte,
boeiende styl. De Kock skryf bepaald interessant en onder-
houdend. Historiese gebeure wat uit die pen van iemand anders
miskien traag en vervelend sou gesukkel het, vloei by De Kock
maklik en neem treffend en lewendig onder ons o~ vorm aan.
Die historiese waarheid wat hy rekonstrueer is nie die waar-
heid van doodsbeendere nie, maar die waarheid van mense van
vlees en bloed, die waarheid soos dit in sy volheid werklik
was.

Die werk het welook sy skadukantjies. Die stof is nie
tot 'n hegte eenheid saamgesmee nie en is geneig om in brokke
uiteen te val, 'n moeilikheid wat miskien grotendeels uit die
aard van die onderwerp voortgevloei het en wat die skrywer
nie heeltemaloorkom het nie. Daarby wil dit voorkom of in
verband met die Angra Pequena-vraagstuk - hoe verdienstelik
die behandeling hiervan owerigens ook al is - uitvoeriger
en indringender aandag aan die standpunt van Bismarck kon

gegee gewees het. Maar ten spyte van sulke besware kan
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dr. De Kock van harte geluk gewens word met 'n waardevolle,
boeiende boek.

Die tweede stuk werk in die Argief-Jaarboek, dié van
B.J. Barnard, is - net soos die eerste - 'n besonder inte-
ressante studie. Mnr. Barnard het as sy tema gekies maj.
Henry Douglas Warden, wat in die Suid-Afrikaanse geskiedenis
veral bekend is as Britse Resident in die Oranje Rivier
Soewereiniteit vanaf 1848, toe Groot-Brittanje dié gebied
geannekseer h~ tot 1854, toe die Britse besetting deur die
Konvensie van Bloemfontein opgehef is. Die werk van mnr.
Barnard het gedien as verhandeling vir die M.A.-graad van
die Universiteitskollege van die Oranje Vrystaat.

In die eerste hoofstuk probeer die skrywer Warden se
afkoms en familie nagaan, maar hy vind dat dit ,~n 'n waas
van geheimsinnigheid" gehul is. Warden se waarskynlike
herkoms uit die Engelse Stuart-Koningshuis is belangwekkend
en lyk inderdaad ook redelik aanneemlik. Dit is egter te
betreur dat die skrywer so min oor Warden se jeugjare gevind
het en dat hy, wat hy gevind het, nie duidelik met sy latere
aktiwiteite in Suid-Afrika in verband bring nie.

Daarna handel mnr. Barnard oor Warden se aandeel aan
die Sesde Kafferoorlog op die oosgrens van Kaapland, oor die
tussenspel in Pondoland en Natal, oor volksgroepe in die
Transoranje, en oor die stigting van Bloemfontein. Hierdie
laaste hoofstuk, ofskoon baie kort, is belangrik en een van
die interessantste in die werk. Daarin word aangetoon hoe
Warden die Transoranje verken het om 'n geskikte plek vir 'n
hoofstad te soek; hoe hy 'n plek aan die Kafferrivier gekies
het, en hoe hy eindelik weer daarvan afgesien het om sy finale
keuse te laat val op 'n plaas sestien myl van genoemde rivier
af, waar 'n sterk, standhoudende fontein was en wat toe reeds

~as Bloe ontein bekend was. 1fur. Barnard is goed op die hoegte
van die stryd wat daar oor die herkoms van die naam Bloemfon-
tein gevoer is, maar hy gee voorkeur aan die mening dat die
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naam terug te voer is tot die fontein waar daar oorspronklik
"'n blommeprag gepryk het."

Vervolgens wy hy aandag aan ander belangrike feite in
verband met maj. Warden se optrede in die Vrystaat, bv. sy na-
turellebeleid, die verset van die Boere teen die Britse gesag,
inboorling-moeilikhede ens., en dan sluit hy af met 'n hoof-
stuk oor "Die Mens Warden", waarin hy 'n mooi, vlotte oorsig
van Warden se karakter gee en hom teen harde aanvalle verdedig.
Mnr. Barnard verloor egter tydelik die ka'Imte van die histo-
rikus wanneer hy dit het teen ,~ongbroek-historici wat die
eensydige Basutoland Records of die lêers van die Friend of
the Sovereignityen die onnoukeurige Blouboeke as hulle ver-
naamste bronne onoordeelkundig gelees het ••.•.." (472). Oor
die algemeen genome, is mnr. Barnard se werk egter 'n waar-
devolle bydrae oor 'n historiese figuur van wie ons tot nou
toe nog veels te min geweet het.

Ook verbonde met die Argiewe - en miskien selfs op nog
intiemer wyse as die Argief-JaarbOek~s die publikasie van
die Kaapse Pla}{ka~, wat nou al geruime tyd aan die gang is.
Hierdie dokumente-reeks, wat een van die oudste en belang-
rikste in die Kaapse Argief is, word gepubliseer ingevolge
'n besLui t wat die Argiefkomr.l'lissiereeds lank gelede geneem
het. Aangesien die publikasie hiervan goed gevorder het (en
tans byna voltooi iS), is hiermee as afsonderlike reeks voort-
gegaan, sonder om dit onder die Publikasie-Afdeling van die
Argiewe te bring.

In 1949 is verblydende en hoogs belangrike vordering met
die Plakkate gemaak, in soverre twee nuwe bande (III en IV),
wat die jare 1754-1786 en 1787-1795 onderskeidelik dek, die
lig gesien het. Dit beteken dat die hele reeks van die
Kompanjiesplakkate aan die Kaap, 1652 - 1795, nou in gedrukte
vorm beskikbaar is. Vir navorsers binne Suid-Afrika en ook
vir mense buite Suid-Afrika wat in die Suid-Afrika~~se geskie-
denis belangstel - sal dit 'n seën wees, aangesien hulle nou
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vir dié dobtmente nie meer noodwendig na die Kaapse Argief
sal hoef te kom nie, tervvyl dit vir die Hoofargivaris op sy
beurt weer~ten gevolge van verminderde slytasie van die
originele stukke,heelwat bekommernis sal bespaar.

Die jongste twee dele van die Plakkate, wat net soos
die voriges onder regstreekse toesig van die Argiefkom-
missie gepubliseer is, maak die indruk van netheid, keurig-
heid en presiesheid. In nette, donkerrooi linneband met
gouddruk op die rug, is dit van dieselfde kleur en formaat
as die voriges en maak dit fn mooi eenheid daarmee uit.
Die drukkers, die Cape Times Bpk. van Kaapstad, wat die
drukwerk vir die Regeringsdrukker onderneem het, het eer
van hulle werk.

Die meeste eer (en dank) kom egter ongetwyfeld die
heer S.D. Naudé, M.A., van die personeel van die Kaapse
Argief toe, wat die plakkate onder leiding van die Assis-
tent Hoofargivaris, dr. P.J. Venter, afgeskryf, persklaar
gemaak en van fn register en die noodsaaklikste verklarende
voetnote voorsien het. Raadpleging van die plakkate laat
'n mens sien dat mnr. Naudé deeglike en noukeurige werk
gedoen het, iets wat verklaar moet word uit sy liefde vir
en toegewydheid aan sy werk, maar veralook uit die feit
dat hy iemand is wat self 'n deeglike akademiese opleiding
gehad het.

Die res van die Kaapse plakkate, diévan die tydelike
Engelse bewind (1795 - 1803) en dié van die Bataafse bewind
(1803 - 1806), sal nog 'n band (of miskien twee bande) vul,
sodat die volledige reeks dus waarskynlik binnekort vo~oi
sal wees. Dit sal dan die eerste groot Suid-Afrikaanse ar-
giefreeks wees wat op wetenskaplike wyse volledig uitgegee is.
Die Argiefkomnissie en Suid-Afrikaanse geskiedkundige navor-
sers in die algemeen, sal dit met groot blydskap begroet,
maar terselfdertyd is 'n mens tog bewus van fn gevoel van
teleurstelling dat daar nie baie jare gelede al fn begin

gemaak is om die Suid-Afrikaanse argiefstukke ooreenkomstig
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die herkomsbeginsel uit te gee nie. Ons het gewis al baie
tyd verloor.

Op die terrein van historiese arbeid in Suid-Afrika
het die Van Riebeeck-Vereniging ook nog steeds 'n belang-
rike faktor gebly. Die grootste en vernaamste werk waarmee
die Vereniging tans besig is, is die voorgenome uitgawe
van die Kaapse Dagregister, 1651 - 1662. Hierdie eerste
tien jaar van die Kaapse Dagregister, wat populêr bekend
geword het as die Dagverhaal van Jan van Riebeeck, sal
hopelik vroeg in 1952 verskyn, wanneer die driehonderdste
verjaa~dag van Jan van Riebeeck se aankoms aan die Kaap
herdenk sal word en daar waarskynlik oor die hele Suid-
Afrika herdenkingsfeeste sal plaasvind. Dit lê in die
bedoeling van die Van Riebeeck-Vereniging om die originele
sewentiende-eeuse Nederlandse teks in sy geheel uit te gee
en terselfdertyd 'n volledige Engelse vertaling die lig
te laat sien. Dit sal 'n groot publikasie word wat ver-
moedelik altesame agt bande sal beslaan, vier Hollands en
vier Engels.

Vir die Hollandse teks en taalkundige inleiding en
annotasie, het die bekende Afrikaanse taalgeleerde en Kaap-
stadse oud-professor, dr. D.B. Bosman, wat tans gevolmagtigde
Suid-Afrikaanse minister in Den Haag is, hom verantwoordelik
gestel; te~vyl die geskiedkundige inleiding en annotasie,
asook kontrolering van die Engelse vertaling, die taak van
skrywer hiervan (prof. H.B. Thornvan die Universiteit van st~-

~e4v.-~"'~dL~ ~
Qt lJ >'JStWS:Ji0 ~WQ1::dAl;!8*> ie vertaling self het - soos te
verwagte is - 'n uiters moeilike taak geblyk, wat besondere
taalkennis, noukeurigheid en geduld verg. Maar dit is met
ywer aangepak deur vier bekwame vertalers, t.w. dr. J. Smuts
en mnr. W. van Zyl van Kaapstad, en mnre. C.K. Johnman en
A. Ravenscroft van Stellenbosch, en hulle het tot nou toe,
ernstige moeilikhede ten spyt, goeie vordering gemaak.

'n Groot en duur taak soos hierdie sou die Van Riebeeck-
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Vereniging nie uit sy gewone fondse kon bekostig het nie, dog
die Minister van Onde~Yys, Kuns en Wetenskap het simpatieke
belangstelling in die saak getoon en In ruime finansiële
bydrae gedoen, sodat die werk goed kon vlot. Aldus hoop die
Van Riebeeck-Vereniging om, met die ondersteuning wat hy van
owerheidsweë gekry het, asook van tal van ander persone wie
se name nie hier genoem is nie, In gepaste en waardige gebaar

~ten tyde van die Drie-Ens-Fees te maak en terselfdertyd In
bron in die lig te gee wat seker altyd een van die fundamen-
tele bronne van die Suid-Afrikaanse geskiedenis sal bly.

Die Vereniging het in 1949 ook aan sy gewone beleid,
nl. om jaarliks In uitgawe aan sy lede te besorg, uitvoering
gegee. Die uitgawe vir hierdie jaar, d.i. die nege-en-
twintigste in die reeks van die Vereniging, was The Chronicle
of Jeremiah Goldswain, Deel II, wat - net soos Deel I in
1946 (Van Riebeeck-Vereniging, no. 27) - deur mev. Colin
Gill (mej. Una Long) besorg is. Mev. Gill is veldwerkster in
geskiedkundige navorsing aan die Rhodes Universiteitskollege
in Grahamstad, en bevind haar dus in die omgewing waar die
Britse Setlaars van 1820 hulle gevestig en, net soos die
Afrikaans-sprekende koloniste van die Oostelike grensstreke,
te midde van ontsettende beproewings - veral vanweë die
Kaffers - baanbrekerswerk van blywende waarde verrig het.
Hier in hierdie omgewing het sy haar onvermoeid getoon in
haar pogings om geskiedkundige stukke, soos briewe, joernale,
verslae ens., wat nog in private besit was, op te spoor en
te versamel, sodat sy in staat was om In besonder indrukwek-
kende en waardevolle katalogus van sulke stukke op te stel.

~
Aangesien Jeremiah Goldswain self ~ 1820~_r~etlaar was, was
mev. Gillongetwyfeld In bevoegde persoon om sy joernale uit
te gee.

Goldswain was, soos alreeds uit mev. Gill se publikasie
van 1946 geblyk het, geen leidende figuur in sy omgewing nie,
en hy het ook geen belangrike betrekkings beklee nie, met die
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gevolg dat sy mededelings nie, in die gewone sin van die
woord, baie" belangrike" historiese getuienisse is nie.
~~ar hy verteenwoordig die gewone man, die gewone setlaar,
en as hy praat, praat hy van die lief en leed van die ge-
wone man. En juis hierom is sy medeielings tog wel baie
belangrik.

Ons volg hom waar hy gedurende die eerste jare in
armoede swoeg en sweet om siel en liggaam aanmekaar te hou;
waar hy ontroerd ver van enige mediese hulp by die ernstige
siekbed van dierbares staan; waar hy in moeilike botsings
met veglustige Hottentotte kom; waar hy herhaaldelik die
bosse en berge moet intrek om sy gesteelde vee te gaan soek;
en waar hy, diep beangs, in alleryl voor wrede, plunderende
Kafferbendes moet wegvlug. Ons volg hom ook waar hy beter
dae ondervind: waar hy 'n plaas koop oro.met sy ska''J'>pboerdery

te begin, en waar hy gelukkig en tevrede, temidde van sy
huisgesin verkeer. In dit alles sien ons nie juis gewigtige
historiese gebeure nie, maar ons sien daarin die lewe van
die pionier, die lewe van Jeremiah Goldswain, maar ook van
honderde ander pioniers, en dit is juis om hierdie rede
dat Goldswain se joernale van soveel belang is. Dis bowen-
dien vlot en maklik geskryf, sodat dit interessante boeiende
leesstof uitmaak.

Mev. Gill het daar 'n mooi uitgawe van gemaak. Sy het
'n geskikte, oorsigtelike Introduction gegee en daarby dui-
delike, saaklike annotasie, wat die leser help om die doku-
ment behoorlik te verstaan. Dit lyk wel vreemd dat daar
v66r in die onderhawige deel (Deel II) 'n taamlike lang lys
van "Errata in volume one" moet voorkom, aangesien ditdie
indruk wil maak dat mev. Gill in die eerste Deel nie in alle
opsigte noukeurig genoeg gewerk het nie, maar aan die ander
kant verwelkom 'n mens die verbeterinee en waardeer jy so
'n korrekte, wetenskaplike houding.

Toe die aleemene jaarvergadering van die Van Riebeeck-
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Vereniging enige tyd gelede in Kaapstad gehou is, kon die
Voorsitter (oud-regterpresident H.S. van Zijl) aankondig
dat die Vereniging tans verskeie medewerkers aan die werk
het en dat daar vir die eersvolgende jare, naas die Dag-
verhaal van Jan van Riebeeck, verskeie ander interessante
stukke vir publikasie voorberei word. In 1950 behoort 'n
boekdeel deur mnr. D.J. Kotzé, M.A., oor die briewe van die
vroeë Amerikaanse sendelinge onder die Matebeles en die
Zoeloes gereed te wees, tervcyl in 1951 die Dagboek van vvyle
oud-senator F.S. Malan, wat hy tydens die Nasionale Konven-
sie (1908 - 1909) in Durban en Kaapstad bygehou het en wat
deur mnr. J.F. PreIIer, M.A., uitgegee sal word, die lig
te sien.

Kaar afgesien van wat in die Argief-Jaarboek en onder
die Van Riebeeck-Vereniging gedoen is, het daar in 1949 ook
'n hele aantal selfstandige geskiedkundige publikasies by
Suid-Afrikaanse uit8ewersJ'irmas verskyn. In die lig van
die feit dat die groot Voortrekkermonument aan die einde
van verlede jaar by Pretoria ingewy is - 'n luisterryke
plegtigheid wat deur 250,000 mense bygewoon is - en dat die
voorbereidings daarvoor dwarsdeur die jaar aan die gang was,
is dit seker nie vreemd dat daar nog steeds veel belangstel-
ling in die~skiedenis van die Groot Trek getoon is nie.
Oor onderwerpe uit hierdie geskiedenis het daar dan 'n groot
aantal artikels in tydskrifte en ook 'n paar boeke verskyn.

Prof. J.L.M. Franken, wat aan die Universiteit van
Stellenbosch professor van Frans is en as historiese na-
vorser bekendheid verwerf het, het hom reeds jarelank besig-
gehou met 'n studie oor die Voortrekkerleier, Piet Retief,
se lewe in die Kaapkolonie. Hierdie taak het hy ondertussen
voltooi en sy lywige werk van 570 bladsye kon dan verlede
jaar die lig sien.

Piet Retief is, dank sy veral die bekende ou werk van
Gustav PreIIer, as Voortrekkerleier vry goed bekend. Hy was,
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weliswaar nie een van die eerste Voortrekkers nie en het
slegs één jaar - waarvan tien maande as leier - van die
treklewe meegemaak, maar die feit dat hy met sy sestig man
so verraderlik deur Dingaan vermoor is, het van hom die
groot martelaar vir die Trek-gedagte gemaak, wat vandag aller-
we~ as die simbool van die skone en besielende in die lewe
van die Voortrekkers beskou word.

Prof. Franken het die lewe van Retief in die Kaapkolo-
nie (1780 - 1836) aan fn grondige ondersoek onderwerp en ons
oor vrywel alle aspekte daarvan nader ingelig. Daar is 'n
dertigtal hoofstukke wat uitvoerig handelook b.v. Retief se
afkoms, sy huwelik en skoonfamilie, sy boerderyen sy plase,
sy mislukkings op sakegebied, sy werk as veldkommandant,
sy slawe en ander volkies, sy optrede in belang van sy
bureers, sy betrekkinge met Stockenstrom (Luitenant-Goewerneur
van die Oostelike Provinsie), Retief se ontslag as veldkom-
mandant, sy vertrek uit die Kolonie en eindelik die likwida-
sie van sy insolvente boedel.

Wat 'n mens die meeste in hierdie werk opval, is die
toewyding, geduld en deeglikheid waarmee die skrywer sy
navorsingswerk uitgevoer het. Hy het veral in die Kaapse
Argief navorsingswerk gedoen, en daar ook verreweg sy meeste
gegewens gevind, maar hy was nie tevrede om op één plek te
bly nie; hy het ook die Kerkargief en die Akteskantoor in
in Kaapstad gefynkam, hy het verskeie kerkargiewe in die
Oostelike Provinsie gaan besoek en bowendien uitgebreide reise
onderneem om self die plekke (veral plase en dorpseiendomme)
te besoek wat in verband met Retief se lewe van belang is.
Vir die wyse waarop prof. Franken sy gegewens opgespoor het,
kom hom alle eer toe; hy het in hierdie verband vir jonger
navorsers beslis 'n voorbeeld gestel.

Daarteenoor is dit egter fn feit dat die werk~wat vorm
betref,nie dieselfde afgerondheid en noukeurigheid toon as

~
wat~die versameling van gegewens die geval was nie. Die
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volgende dien as enkele illustrasies: Om boedel-inventarisse
eenvoudig sonder meer weer te gee (~2), is nie genoeg nie;
'n mens wil konklusies hê. Na voetnoot Sla soek In mens
verniet onder die note. Sinne ~s soms moe111k en swaar gestel
(bv. 439, par. 2). Jl....Daar word 'n dokumentgroep genoem:

""Trou en Doopregisters in Kerkargiewe van Uitenhage, Somer-
set Oos, Bedford en Grahamstad (St. George's & st. Michael's
Cattedral)", en hieronder word dan vermeld stukke van die
Cory-Biblioteek van die Rhodes Universiteitskollege in Graham-
stad; stukke van die Albany-Museum in Grahamstad; 'n verkorte

"."

radiopraatjie gepubliseer in die tans verdwene Radio-blaadjie,
~.- ~

Radio-Week; en tn manuskrip E1.""jd& in besit""van wyle majoor
Jardine van Sir Lowry's Pas naby Stell nbosch. Vir die leser
is hierdie indeling onverstaanbaar.

Oor die waarde van al die baie besonderhede wat oor
Retief se lewe in die Kolonie verstrek word, kan daar verskil
van mening bestaan. Of 'n boek van S70 paginas oor dié deel
van Retief se lewe wat nie van soveel historiese betekenis
is nie, en hoogstens betekenis het omdat dit sy vormingstyd
as Voortrekker was, geregverdig is, is wel 'n vraag. Oor
Retief se lewe as Voortrekker, wou prof. Franken nie skryf nie,
omdat hy gemeen het dat die kans om tot nuwe bevindings daaroor
te kom "so goed as uitgeslote" was en omdat ons daaroor die
"deeglike werk van Gustav PrelIer" het. Kenners van die
literatuur en bronne van die geskiedenis van die Groot Trek sal
oor sulke uitsprake natuurlik radikaal van prof. Franken
verskil. Maar hieroor hoef 'n mens nou nie te redeneer nie:
Prof. Franken het hom voorgeneem om Retief se Kolonie-tydperk
te behandel, en dit het hy goed en deeglik gedoen.

TeA li'pyt.e lla~ die v8pdanstes ~an 'n_

di. 15et;~eBie YIKl Retiet
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die---:1:letekerrb is van: seke.,e lE8:ra'lt-ber-eMftskappe en Qiett1"lik~

fn Ander baie belangrike werk wat oor die Groot Trek
verskyn het,is die akademiese proefskrif van dr. C.F.J.Muller,

nl. die Britse Owerheid en die Groot Trek, waarmee die skrywer
in 1947 aan die Universiteit van Stellenbosch gepromoveer het.
Dr. Muller wat senior lektor in Geskiedenis by die Departement
van Eksterne Studie van die Universiteit van Suid-Afrika in
Pretoria is, het fn hele aantal jare van toegewyde studie aan
sy onderwerp gewy en eindelik met iets voor die dag gekom wat
enige Suid-Afrikaanse historikus, selfs 'n veelouer, ryper
man as dr. Muller, eer sou aandoen.

Aan Jn studie soos hierdie het daar lankal Jn ernstige
behoefte bestaan, aangesien ons, ten spyte van alles wat reeds
oor die Groot Trek geskryf is, nog altyd grotendeels in die
duister tas oor wat - staatkundig en volkeregtelik - presies
die houding van Groot-Brittanje teenoor die Voortrekkers was.

Dr. Muller verduidelik dat hy oorspronklik beoog het om
sy verhandeling "op die hele kern van die Groot Trek~~er-
skynsel, naamlik die verhouding tussen die Britse owerheid en
die Voortrekkers in sy breedste sin, toe te spits" (XI), dog
dat hy al gou tot die gevolgtrekking gekom het dat die onderw
werp dan veels te uitgebreid sou gewees het Vandaar dat hy
besluit het om vir doeleindes van sy proefskrif hom slegs by
twee kardinale vrae te bepaal, nl. (a) "Waarom het die Groot
Trek plaasgevind1 - wat, in die lig van wat hy werklik behandel,
liewer moes geheet het "Waarom was die Groot Trek die logiese
konsekwensie van die Britse beleid in SuidwAfrika1" - en
(b) "Waarom het die Britse owerheid teenoor die Groot Trek
nou juis op dié bepaalde manier opgetree7" ..m.a.w. wat was
die faktore waardeur die Britse beleid bepaal is1 Oor hierdie
twee groot vrae handel dan die twee dele waarin die werk ver-
deel word.
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In die drie hoofstukke, waaruit Deel I bestaan, behandel
die skrywer nie eintlik veel nuuts nie, ofskoon hy herhaaldelik
van indringende, nuwe siening van bekende gebeurtenisse en ver-
skynsels blyke gee. nit merk 'n mens veral in die eerste
hoofstuk op, waar die vasstelling van die Britse koloniale
beleid in die eerste helfte van die negentiende eeu aan die
orde kom, en die invloed van bekende staatsinstrumente soos die
Koloniale Kantoor, die Kabinet, die Tesourie, die Oorlogskan-
toor en die "Board of Trade", asook van propagandiste soos
die filantrope, die Vryhandelaars en die Koloniale Hervormers,
uiteengesit word. Muller se uiteensetting bied beslis 'n in-
dringende, frisse beskouing.

Maar hoofsaak in dr. Muller se werk is Deel II, die fak-
tore die Britse beleid. HY onderskei vier faktore: die
finansiêle faktor, die kommersiile faktor, rykverdediging en
die filantropiese faktor, en elkeen hiervan word dan uitvoerig

~ /rI.-I~~bespreek. Hy toon aan hoedat eJ,ftee. ¥xbx!:l@& fn bydrae in
verband met die vorming van die Britse beleid gelewer het,
maar is heel tereg versigtig om nie die indruk te wek dat
hierdie faktore los van mekaar gesien moet word nie. Hy besef
dat hulle 'n diepe innerlike verwantskap het en dat hulle ware
betekenis in hulle kumulatiewe werking lê. "nie innige mede-
en wisselwerking, trouens die onafskeidbare eenheid van die
vier faktore" - só betoog hy - "blyk reeds daaruit dat die
pleitbesorgers van die filantrope, die handelsbelange en die
imperialisme voortdurend argumente aanvoer wat die verwantskap
tussen al die faktore aantoon" (289). nit is histories goed en
gesond gesien, en dit is 'n beskouing wat veral in verband met
hierdie saak nie sterk genoeg beklemtoon kan word nie.

Die feit dat dr. Muller lank en geduldig gewerk het, het
meegebring dat hy die hele veld van sy literatuur en bronne
besonder deeglik kon dek. Hy het in alvier die Suid-Afrikaanse
Staatsargiewe, dié te Kaapstad, Pretoria, Pietermaritzburg en
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Bloemfontein, en ook in verskeie ander Suid-Afrikaanse bronne-

-cbewaarplase (argiewe en biblioteke) gewek, en bowendien 'n paar
'"maande in die Public Record Office in Londen deurgebring, wat

hom in staat gestel het om belangrike stukke te sien wat nie in
die Suid-Afrikaanse argiewe te vinde is nie. Die werk wat hy
op grond hiervan gelewer het, is 'n werk wat tot in fyne beson-
derhede netjies afgewerk is en uit wetenskaplike oogpunt seker
altyd baie hoog aangeskrewe sal staan.

Met hierdie werk is daar nie veel fout te vind nie, maar
/Iée n punt moet darem genoem word, en dit is dat dr. Muller geneig
is om w ofskoon heeltemal saaklik en duidelik - ietwat swaar en
moeilik te skrywe. Met 'n bietjie toegewyde aandag hieraan, en
met meer ervaring en rypheid, kan hierdie moeilikheid egter wel
oorkom word.

tn Laaste werk oor die Groot Trek is die werk van skrywer
van hierdie Kroniek, getiteld Die Geloftekerk en ander Studies
oor die Groot Trek. Aan andere moet ek dit oorlaat om tn resensie
van my werk te gee, maar ek wil tog kortliks meedeel wat hierin
te lees staan.

Die eerste studie, wat handeloor die Voortrekkermuseum in
Pietermaritzburg het ontstaan deurdat sekere persone dit as hulle
oorwoë mening gegee het dat genoemde gebou, wat tot nou toe alge-
meen bekend gestaan het as die Gelo.ftekerk - d.w.s. die kerkgebou
wat die Voortrekkers in vervulling van hulle plegtige Dingaansdag-
gelofte opgerig het - in werklikheid nie die Voortrekkers se
Geloftekerk was nie. 'n Heftige pennestryd het hieroor gevolg,
wat weer aanleiding daartoe was dat die Sentrale Volksmonumente-
Komitee vir prof. S.P. Engelbrecht van Pretoria en my benoem het
om die saak te ondersoek en daaroor verslag uit te bring. Prof.
Engelbrecht het sy verslag in die vorm van 'n tydskrifartikel
reeds voorheen gepubliseer; hier in die onderhawige werk, word
myne nou openbaar gemaak. Vir inligting mag ek net byvoeg dat
ons albei tot die gevolgtrekking gekom het dat daar geen twyfel
oor kan bestaan nie dat die genoemde gebou wel die Geloftekerk
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van die Voortrekkers is.
Ná die verslag oor die Geloftekerk verskyn daar in die

onderhawige werk verskeie ander studies, t.w. »Die Volksraad,
waarin aan die hand van die oorspronklike dokumente nagegaan
word wanneer die Voortrekkers die eerste keer van 'n volksraad
gepraat het. Die Einde van die Trigardt-drama, waarin op
grond van nuwe gegewens uit die Natalse Argief, nadere lig op
die tragiese einde van die Trigardt-trek gewerp word; dan vier

A-l-opstelle oor: Beginsels van die Voortrekkers ~ Naturellebe-
leid,~ie Boerdery van die Voortrekkers, nie Dingaansdag-
Gelofte en»ie Slag van Bloedrivier, en eindelik fn beskouing
oorJDde Betekenis van die Groot Trek. Vir hierdie studies
en veral vir die laaste, het daar in Suid-Afrika in die jaar
van die onthulling van die Voortrekkermonument en die daarmee
gepaard gaande hernude bestudering van die Voortrekkergeskie-
denis, uit die aard van die saak heelwat belangstelling bestaan.

Die jaar 1949 was nie slegs die jaar van die inwyding van
die Voortrekkermonument nie; dit was tewens die jaar van die
vyftigste verjaa~ag van die uitbreek van die TWeede Vryheids-
oorlog (1899-1902). Hieraan is dan ook besondere aandag
bestee: naas tal van artikels en ander geleentheidstukke, het
ook 'n paar grotere werke verskyn.

Die eerste is dié van die tans reeds welbekende Afrikaanse
p{"

historikus, ~r. G.D. Scholtz, oor "e Oorsake van die Tweede
Vryheidsoorlog, 1899-1902 (Eerste Band). Dr. Scholtz ver-
duidelik dat hy hom reeds sedert sy kinderdae, toe hy ouer
mense dikwels gesprekke oor "die oorlog" hoor voer het en
voor sy ol die puinhope van fn kerkgebou en 'n paar huise ge-
sien het wat deur die Engelse soldate verwoes was, voor die
vraag gevind het: " Waarom het hierdie oorlog ontstaan? rt

Later, gedurende sy studentedae in Europa, veral in Nederland,
het hy begin om 'n ernstige studie van die vraag te maak en
so kan hy dan eindelik na langdurige en uitgebreide onder-
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soekinge met hierdie werk voor die d~ kom.
Wanneer daar in Suid-Afrika oor die oorsake van die Tweede

Vryheidsoorlog gepraat en geskryf word, word dikwels die fout
begaan om dit te eng en te beperk te sien : daar word gewys op
die Britse insluitingsbeleid in Suid-Afrika, op Uitl~~r-agita-

.u..t,.,

sie en sogenaamde Uitlander-onderdrukking, op monopol en beweer-
de tekortkomings in die regspraak in Transvaal en derg~like lokale

~
sake meer. Maar daar word dikwels nie genoeg besef~dat daar
fn groot wêreld buite Suid-Afrika gelê het en dat Brittanje se
verskeidenheid van belange in daardie wereld in mindere of meer-
dere mate ook in Suid-Afrika op die spel gekom het.

Hierdie fout het~r. Scholtz nie begaan nie; inteendeel,
hy het ernstig daarteen gewaak. Sy standpunt is duidelik in
sy eie woorde gestel: "Die oorsake van die oorlog sal egter nie
net gesoek kan word in gebeurtenisse wat hulle op Suid-Afrikaanse
bodem afgespeel het nie. Dit sal nodig wees om sekere ontwikke-
lings wat die wêreld gedurende die negentiende eeu deurgemaak het,
ook hierin te betrek. Aanvanklik sal dit omtrent net nodig
wees om kennis te neem van sekere strominge in Brittanje, maar
na mate die negentiende eeu vorder, salook moet nagegaan word
wat op die Europese vasteland in state soos Duitsland, Frankryk
en Rusland gebeur. Dit sal nodig wees om na te gaan van welke
invloed hierdie strominge en gebeurtenisse op Suid-Afrika was en
welke invloed die gebeurtenisse hier weer op die verhouding van
die Europese grootmoondhede tot mekaar gehad het. Die gebeur-
tenisse in Suid-Afrika wat aanleiding tot die oorlog verskaf het,
is eenvoudig nie te skei van die gebeurtenisse wat elders op die
wêreld afgespeel is nie" (14-15).

Hierdie standpunt het by dr. Scholtz ook nie net teorie ge-
bly nie~ Dwarsdeur die werk word daar ruimskoots aand~ gewy
aan die faktore wat buite Suid-Afrika aan die werk was en toe-
stande in Suid-Afrika diepgaande be!nvloed het, en altyd geskied
dit op so 'n wyse dat fn mens voel dat dit nie van Suid-Afrika
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losstaan nie, maar histories ten nouste daarmee saamgewewe is.
Die werk word in twee dele verdeel. In Deel I, wat die

periode 1836-1889 dek, word gehandeloor die opkoms en neder-
gang van die Liberalisme, die opkoms van die Imperialisme, en
teen die agtergrond van hierdie groot faktore, die nuwe Suid-
Afrika. Deel II dek die tydperk van spanning, 1890-1895.
Hierin kom die internasionale toestand eerste aan die beurt :
daar word gewys op die Duitse "Neue Kurs" die Franse

v
" Rev ncha" en die Bri tse "Splendid Isolation" en die beteke-
nis wat dit alles vir Suid-Afrika gehad het. Vervolgens kry
ons 'n paar hoofstukke oor meer bepaald Suid-Afrikaanse en
Transvaalse aangeleenthede: die Transvaalse strewe om 'n
weg na die see te vind; spoorwegvraagstukke en die sluiting
van die dri e (nie drifte, soos dr. Scholtz s3 niel); die
moeilikhede met en die griewe van die Uitlanders; en dan ein-
delik 'n hoofstuk oor die Jamesoninval en die regstreekse uit-
werking daarvan. Hiermee het dr. Scholtz die oorsake tot by
die Jameson-inval gevolg; die oorsake wat in die vier jaar
daarna lê, 1896 - 1899, moet die onderwerp van In volgende
band word.

'n Mens kan nie help om dikwels die gevoel te he dat daar
op baie 'plekke, veral in argiewe (regerings~ en private versa-
melings) in lande soos Engeland, Frankryk en die Verenigde
State van Amerika, nog baie dokumente moet wees, wat op

~ r. Scholtz se onderwerp lig sal werp nie. Dit kan wees dat
daar slegs aanvullende gegewens gevind sal word, maar dit kan
ook wees dat dit dr. Scholtz se werk radikaal kan raak - tn
mens kan daar vandag geen uitspraak oor gee nie. wanneer
meer van die bronne beskikbaar is, sal latere navorsers rede
hê om verder oor aspekte van dr. Scholtz se onderwerp te werk en
hulle sal dan óf sy bevindinge bevest~ óf hulle korr~geer.
Kaar in ieder geval het dr. Scholtz goeie rede gehad om sy
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werk nou al te doen, omdat hy tog reeds 'n groot menigte bron-
ne tot sy beskikking gehad het en die behoefte aan so In werk
groot was. Sy werk is ook vlot en boeiend geskryf~~~aP
-a:_~bte~~da~Mte=~~~BtPP en dit word vir Nederlandse
lesers, wat nog steeds belangstelling in die "Boerenoorlog"
toon, baie sterk aanbeveel.

tn Ander belangrike boek oor ie Tweede Vryheidsoorlog is-dié van dr. J.H. Breytenbach, die argivaris wat reeds hierbo
genoem is. Verlede jaar kon ons met 'n gunstige resensie sy
eerste werk oor die oorlog, wat oor die diplomatieke voorspel
handel, aankondig; en vanjaar het nou Deel II verskyn: Die
Ontplooiing van die Boere-Offensief, Oktober 1899. Hiermee
het dr. Breytenbach In belangrike stap verder gevorder in
verband met die moeilike taak wat hy onderneem het, nl. om In
volledige krygsgeskiedenis van die oorlog op te stel.

Hierdie tweede boek begin met 11 Oktober 1899 (toe die
krygstoestand in aanvang geneem het), met die krygswet~prokla-
masie van pres. Kruger, die manifes van staatsekretaris F.W.

Reitz, die oorlogsverklaring van die Vrystaatse Regering en die
'1-'manifes van pres. Steyn. Dit was almal noodlotswange;e gebeur-

tenisse hierdie, wat 'n verre draa~krag in die Suid-Afrikaanse
geskiedenis gehad het, en die vermelding daarvan is alleen al
genoeg om 'n mens dadelik die erns en swaarwigtigheid daarvan
vir ons geskiedenis te laat aanvoel. Dit is, vir die Afrikaner
ten minste, aangrypende gebeure waaroor d~r nie ligtelik gepraat
en geoordeel word nie. Dr. Breytenbach, "Boerseun, gewortel
in Afrikaanse bodem, met 'n warme belangstelling vir die geskie-
denis van sy volk" - soos hy homself in sy Voorwoord beskryf ~ -
het dit alles goed aangevoel en in passende, treffende bewoording
daaroor geskryf. Gewoonlik is baie lang aanhalings hinderlik
en storend in die gewone teks van 'n werk, dog dit is nie die

geval met krygswet-proklamasie van pres. Kruger en die ander
genoemde stukke hier nie, omdat fn mens voel dat hulle hier
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uiters belangrik is en bowendien saaklik en logies in die regte
verband geplaas word.

Daarna word verskeie vername insidente in die ontplooiing
van die Boere-offensief uitvoerig behandel, t.w. die insluit-
ing van Mafeking, die inval in Betsjoeanaland en Griekwaland-
Wes, die inval in Natal, die slag van Talana, die opmars teen
Ladysmith, die slag by Dundee, die vereniging van die Boere-
magte by Ladysmith en die slag by Modderspruit en Nicholsons-
nek. Dr. Breytenbach lê hom in hierdie hoofstukke in die
eerste instansie daarop toe om fn leesbare, korrekte beskrywing
van die militêre besonderhede te gee. Wat leesbaarheid betref,
het hy beslis uitnemend geslaag, want die werk is deurgaans so
boeiend en pakkend geSkryf, dat die leser hom nêrens verveel
nie. Wat noukeurigheid en korrektheid aangaan, maak die werk

ook 'n besonder goeie indruk. Dit is deurgaans behoorlik ge-
dokumenteer en die skrywer korrigeer kalm en duidelik, sonder
enige voorliefde vir polemiek, op verskeie plekke (veral met
betrekking tot die slag van Talana, 120 - 146) wanopvattings
wat tot nou toe bestaan het.

In hierdie hoofstukke word daar oor besonderhede gehandel
en ontbreek groot lyne vrywel geheel-en-al. Ons wil dit hier
noem, maar nie as 'n punt van kritiek sterk beklemtoon nie,
eerstens omdat ta mens dit in so 'n skildering van militêre
besonderhede moet verwag, en tweedens omdat die skrywer onge-
twyfeld voornemens is op die regte plekke in latere dele wel
aandag aan die groot lyne te gee. Hy het weliswaar reeds in
die eerste hoofstuk en die kort Besluit (3 pp. ) iets daaraan
gedoen, maar hy sal moet onthou om later nog veel meer hieraan
te doen, ten einde te voorkom dat 'n groot werk met ln mooi
en verdienstelike opset, wat ook reeds op pragtige wyse begin

is, op die end die iging toon om in 'n groot menigte van los
besonderhede uitmekaar te val.

Aan die end van die boek gee die skrywer vier bylaes wat
hier spesiaal genoem moet word, nl. die verlieselyste in die
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slae van Talana, Elandshoogte, Rietfontein en Modderspruit en
Nicholsonsnek. Die name van gesneuweldes, gewondes en gevapge-
nes aan Boere- sowel as Engelse kant word gegee, en terwyl dit
in besonder vir mense wat in die name nader belangstel, waar-
devolle informasie sal verskaf, is dit in die algemeen ook van
belang in soverre dit aantoon dat hierdie veldslae geen geringe

getalongevalle geiis het nie en vir dié tyd en plek beslis
groot slae was. Volgens die lyste was daar tussen die getalle
gesneuweldes van die Engelse en die Boere nie 'n baie groot
verskil nie, waaruit dit wil voorkom of die feit dat die Boere
die landsomstandighede beter geken en hulle krygstaktiek meer

•
daarbyaangepas het, in hierdie slae ten minste, nie so 'n
groot rol gespeel het nie. Maar die skrywer waarsku dat die
lyste nie op volledigheid aanspraak maak nie, en derhalwe moet
'n mens versigtig wees om op grond van die getalle as sodanig
nie alteveel te konkludeer nie.

Die boek van dr. Breytenbach, wat bowendien met interessante
geskiedkundige foto's ryklik getllustreer is, word - net soos
dié van dr. Scholtz - vir Nederlandse lesers hiermee ook sterk
aanbeveel Dit hang natuurlik daarvan af waar 'n mens se be-

langstelling veral l~, maar diegene wat hulle by uitstek vir
die militêre aspek van die Tweede Vryheidsoorlog interesseer,
kan niks beter as Breytenbach se werk lees nie.

Hierdie geesdriftige jong historikus se voorliefde vir die
geskiedenis van die oorlog, wat by hom werklik 'n lewenswerk
geword het, blyk ook uit die versamelwerk wat by die Nasionale
Pers in Kaapstad verskyn het, t.w. Gedenkalbum van die Tweede
Vryheidsoorlog, 'n lywige werk van oor die ses honderd pagina's.
Dr. Breytenbach het as redakteur van hierdie werk opgetree; hy
het die skema uitgewerk; hy het die medewerkers gesoek, en hy het
op die end alles gekoardineer en persklaar gemaak. Maar hy het
nog meer gedoen: hy het self nie minder as agt van die 31 bydraes
gelewer nie.
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nie verskyning van hierdie werk in 1949 hang saam met die

vyftigste verjaarsdag van die uitbreek van die oorlog. nr.
Breytenbach verduidelik: "Met die Gedenkalbum van die Tweede
Vryheidsoorlog ••••••• wilons 'n bydrae van meer as verbygaande
waarde lewer om die vyftigste verjaarsdag van die uitbreek van
die grootste oorlog wat ooit op die vlaktes van ons vaderland

gewoed het, op gepaste wyse te herdenk" (Voorwoord). nie werk
dra uit die aard VB_~ die saak dus 'n geleentheidskarakter en
moet dan ook in daardie lig gesien word. nie waarde van 'n
geleentheidswerk word soms net deur die geleentheid bepaal, en
deurdat die geleentheid verbygaan, is so 'n werk soms slegs van
kortstondige betekenis. naarby laat die besieling van die ge-
leentheid die gevoelens soms hoog loop, sodat die geleentheids-
karakter van 'n werk nie altyd met goeie, besonke geskiedskryw1ng
te rym is nie.

nie onderhawige Gedenkalbum is egter beslis meer as net n
geleentheidsuitgawe. Bekende Afrikaanse historici het verdienw
stelike bydraes gelewer, bv. dr. Breytenbach self: ~Joseph
Chambelain contra Paul Kruger"' (15-30) en »Sir Alfred Milner

~ -(31-44); pro. A.N. Pelzer (van Pretoria): "Generaals Louis
Botha, Ben Viljoen en Christiaan Muller en die stryd in die Ooste
(143-164) en _ Hulle wat ons smarte probeer lenig het (533-551);

Genl. Beyers en die stryd in die Noorde-
(191-199) en nie Houding van die verskillende Groot Moondhede
in verband met die Oorlog (327-340); en prof. J.A. Wiid (van
Stellenbosch): nie Werk van die Pro-Boere in Europa en Noord
Amerika' (419-443). Jonger historici was ook vir besonder be-
langwekkende bydraes verantwoordelik, bv. dr. W.J. de Kock,(reeds
hierbo genoem): »nie '-'rksaamhede van dr. W.J. Leyds en die
niplomatieke Korps van die Republieke (363-375), en S.D. Naudé:

nie Smaad van die Kaaplandse Afrikaner' (471 - 486).
nie werk word afgesluit met 'n stuk van wyle prof. E.C.

Pienaar van Stellenbosch: ~ nie Betekenis van die Stryd-
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(553 - 583), en 'n beter afsluiting kon fn mens nouliks verwag
het. Dit is miskien nie so eg-histories nie (want prof.
Pienaar was ook nie hi torikus nie, maar literator), maar dis
treffend en aangrypend gestel soos fn mens van 'n nooit te
vergete Afrikaner kan verwag, wat as jong seun saam met die
burgers in die veld was en saam met hulle ballingskap gesmaak
het, wat saam met sy volk geween het toe die vryheid verlore
gegaan het en ook weer saam met hulle, toe die moedeloosheid
oorwin was, fier en sterk uit die puinhope opgestaan het.

Dit is wel waar dat die werk nie in alle opsigte aan die
eise van goeie geskiedskrywing beantwoord nie. Daar is bv.
so te sê geen dokumentering nie. Af en toe word in die teks
wel na bronne verwys maar van die gewone verantwoording van
die historikus deur middel van die gebruiklike voetnote is
daar niks te vinde nie. So word daar dan dikwels na briewe
van Chamberlain, Salisbury, Leyds e.a. verwys en kry die leser
geen aanduiding hoegenaamd waar hy hierdie stukke kan naslaan
nie. In fn werk van hierdie inhoud, waar dit uit die aard
van die saak dikwels om kontensieuse - vir Suid-Afrika selfs
ontvlambare - stof gaan, is die uiters gebrekkige dokumen-

'("'"tering e~ te betreur.
Verder gaan dit moeilik om enige gegronde rede te vind

aarom aanhalings uit Engelse geskiedkundige bronne, waarvan
daar op groot skaal gebruik gemaak moes word, so dikwels ver-
taal is. Engels is immers vir alle Afrikaanse lesers goed
bekend, en deur die oerbron in vertaalde vorm aan te haal
stel fn mens jou bloot aan die gevaar van onnoukeurigheid,
terwyl jy die oerbron in ieder gevalonreg aandoen. In die
lig daarvan dat daar mense in Suid-Afrika is wat die Gedenk-
album met hiperkritiese oê sal bekyk, is dit beslis jammer
dat hierdie gebrek in so fn mate daarin aangetref word.

Tog wilons graag erken dat dit 'n waardevolle boek is,
en dat dit geword het wat die redakteur gehoop het dat dit sal
wees, 'n "bydrae van meer as verbygaande waarde." Die wyse
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waarop dit deur die Nasionale Pers uitgegee is - fn keurige
band deurgaans op kunspapier gedruk en goed voorsien van foto's-
het meegebring dat dit ook dadelik sal spreek tot die biblio-
phiel, wat nie so graag wil lees nie maar 'n kunsvoorwerp op
sy rak wil hê.

'n Laaste werk in verband met die Tweede Vryheidsoorlog
is die persoonlike herinneringe van ds. J.A. van Blerk, uitge-
gee onder die titel,~p die Bermudas beland. Ds. van Blerk
was in sy finale jaar as student aan die Teologiese Kweekskool
op Stellenbosch toe die Tweede Vryheidsoorlog uitbreek. Na

~c ~ 11(...'- 1~ ~.:>
tydelike MJuri 58' Il("Kalkbaai(naby Kaapsta<ven .-Laingsburg
in die Groot-Karoo, is hy deur ds. Andrew Murray versoek om
onder die Boerekrygsgevangenes op die Bermudas te gaan arbei,
waarheen ds. en mev. J.R. Albertyn toe reeds op weg was.
" Ek was dadelik gereed om te gaan", verklaar ds. van Blerk,
, My hart was met ons volk in hul ,ellende en dit was so na
my sin om vir hulle van diens te kan wees." (15) So het hy
een van 'n hele paar predikante geword (ook ds. De Wet in
Indi~ en ds. A.F. Louw op st. Helena) wat onder Boerekrygsge-
vangenes in die buiteland gaan werk het.

Ds. Van Blerk se herinneringe handelo.a. oor die seereis
na die Bermudas, sy verblyf op Morgans-eiland, die droewige
lotgevalle van die 250 koloniale rebelle in gevangenskap,
sy siekte in die vreemde, besonderhede in verband met die

kinders in ballingskap, beskrywings van sekere persone (o.a.
Max Teinert) en dan besonderhede oor sy aktiwiteite vanaf die
vredesluiting tot sy terugkeer in Suid-Afrika. Oor die alge-,-
meen is dit belaQgWekkende leesstof wat deur ~ groot aantal
historiese foto's mooi opgeluister word.

:J)~ - _Á....-.{"- - ,JrlNI
M.s. Mi tSF $kS dergelike herinneringe van krygsgevange-

nesin ander buitelandse kampe - heelwat arde as 'n his-
toriese bron, en die bylaes (o.a. 'n lys van Kaapse Rebelle-
krygsgevangenes met vermelding van adresse, beskuldiging en
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straf) dra ongetwyfeld nog aansienlik hiertoe by. 'n Mens
moet wel in aanmerking neem dat die skrywer sy herinneringe
nie gereeld dadelik en ter plaatse opgeteken het nie, maar
dit ná veertig jaar, soos hy self s~, "uit die stof tot my
beskikking en sover as my geheue my ná so vele jare wou
bystaan" (Voorwoord), saamgestel het. - En hieraan moet dit
dan seker toegeskr~Ne word dat hy soms nie baie presies is
nie, maar bv. sê dat iets voorgeval het "op tn sekere dag",
" by 'n ander geleentheid," " op 'n Sondag" ens. Maar dat
die herinneringe - veral as dit naas ander mededelings van
dié aard gel~ en daarmee vergelyk word - as bron waarde het,
val nie te betwyfel nie.

Naas die selfstandige werke wat in verband met groot
momente in ons geskiedenis, soos die Groot Trek en die Tweede
Vryheidsoorlog, verskyn het, is daar ook 'n hele paar ander
wat aandag verdien. Die eerste onder hierdie kategorie is
die Tweede deel van die Memoirs and Reminiscences van sir
John Kotzé, wat deur regter B.A. Tindall gepubliseer is en
onregstreeks tog ook wel met die Tweede Vryheidsoorlog in
verband gebring kan word. Die eerste deel hiervan is deur

sir John Kotzé nog self in sy eie leeftyd in ~934 uitgegee,
t.w. Bigraphical Memoirs and Reminiscences. 'n Massa materiaal
het egter oorgebly en dit - of tn groot deel daarvan altans -
het regter Tindall nou in die tweede deel byeengebring.

Sir John Kotzé was agtereenvolgens hoofregter van die
hooggeregshof in die SuidwAfrikaanse Republiek, regterpresi-
dent van die oostelike afdeling van die Kaaplandse geregshof,
regterpresident van Kaapse provinsiale afdeling van die hoog-
geregshof en eindelik appélregter van die Unie van Suid-Afrika.
aar wat hom eintlik 'n histo iese figuur in Suid-Afrika ge-

maak h~ is die werk wat hy in die eerste hoedanigheid gedoen
het en die botsing wat hy in daardie hoedanigheid met pres.
Kruger en die Volksraad gehad het. Dit was pas nadat die
Jameson-inval, en die diepe ontstemming wat dit in die
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Republiek veroorsaak het, verby was dat hierdie botsing voor-
gekom het. Kotzé het nl. in die saak van Brown vs. Leyds N.O.
geweier om vorige uitsprake van die hof te volg, wat neergelê
het dat die hof geen bevoegdheid besit het om die geldigheid
van Volksraadbesluite te toets nie, waarop toe 'n vry ernstige
konstitusionele krisis ontbrand het.

Die onderhawige herinneringe dek wel nie die tyd van
hierdie botsing nie, aangesien dit net tot die Jameson-inval
gaan, maar dit gee tog verskeie belangrike besonderhede i.s.
die voorgeskiedenis van die botsing en het buitendien op 'n
uiters belangrike tyd indie Transvaalse geskiedenis betrekking.
As 'n bron vir ons nuwere geskiedenis is dit belangrik, en deur
sy heldere,uitgebreide Introduction het regter Tindall dit in
die regte perspektief geplaas en die waarde daarvan duidelik
aan die lig laat tree.

Ook kan genoem word dr. J.I. Rademeyer se proefskrif,
Die Land noord van die Limpopo in die Ekspansie-Beleid van
die Suid-Afrikaanse Republiek, wat aan die Universiteit van
Pretoria vir die dr.-graad aanvaar is. Naas 'n groot aantal
gedrukte werke het dr. Rademeyer veral dokumente in die Trans-
vaalse en Kaapse argiewe geraadpleeg en met tn werk voor die
dag gekom wat in verskeie opsigte verdienstelik is. Wat daar
gegee word, is duidelik en boeiend gestel, sodat die werk vlot
en maklik lees. Die besonderhede van verskeie belangrike
kwessies, soos M.W. Pretorius se ekspansie-beleid in noordelike
rigting, die Grobler-traktaat van 1887, die Grobler-moord in
1888, Cecil Rhodes en die Rudd-Konsessie, die Bowler-trek na

Manikaland ens. word netjies en metodies gegee met die gevolg
dat ons kennis hieroor gesistematiseer word. En die boek toon
ook dat die skrywer kalm en onbevooroordeeld kan navors en
skryf, wat vir die historikus Jd~~onontbeerlike vereistes is.

Maar daarteenoor wil dit voorkom of die skry\ver, in sy
strewe om die besonderhede te vind en korrek weer te gee, die
hooflyne uit die oog verloor het. Die groot aktiwiteit van
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die Suid-Afrikaanse Republiek in verband met uitbreiding na
die weste en die ooste, in teenstelling met die betreklik
geringe aandag aan uitbreiding na die noorde, juis daar waar
sulke groot uitbreidingsgebiede gelê en die Republiek sy
bykans vanselfsprekende ekspansierigting gehad het - hierdie
groot probleem, waar dit om belangrike beleidskwessies gaan,
word maar baie effens aangeraak. Die enigsins netelige kwes-
sie van beweerde meningsverskil tussen Kruger en Piet Joubert
oor uitbreiding na die noorde kom glad nie ter sprake nie.
'n Growwe fout het byeen van dr. Rademeyer se kaarte inge-
sluip: volgens hierdie kaart (37) sou pres. M.W. Pretorius
deur sy prOklamasie van April 1868 ook die Portugese gebied
Delagoabaai met omgewing, by die Republiek ingesluit het.
Dr. Rademeyer verwys na die Historiese Atlas van dr. Eric
StockenstrOm as sy bron, maar hy het Stockenstr~m nie goed
geraadpleeg nie - en doen hom ook 'n onreg aan - aangesien
Stockenstr~m hierdie fout nie begaan nie. (Vgl. Historiese
Atlas van Suid-Afrika, Kaart No. 39).

Oor die algemeen wil dit voorkom of dr. Ra4emeyer, ofskoon
hy die besonderhede vir sy betoog op nougesette wyse nagespoor
het, nog nie oor genoegsaam agtergrond, rypheid en ervaring
in sy vak beskik nie. Miskien moet dit hieraan gewyt word
dat fn mens nai~we uitsprake soos die volgende in sy Woord
Vo~raf kry: "omdat daar so fn groot behoefte aan wetenskap-
like geskiedeniswerke bestaan het ek besluit om fn beskeie
poging aan te wend om in hierdie behoefte te voorsien. Ge-
durende die oorlogsjare veral was die oes aan wetenskaplike
geskiedeniswerke begryplikerwys maar skraal. In Mens wil die
hoop uitspreek dat hierdie leemte in die toekoms aangevul sal
word sodat menige geskiedeniswerk nie in die kiem gesmoor sal
word nie." Afgesien van die naiewi teit hiervan, is dit na-
tuurlik ook gedeeltelik onjuis, want in die oorlogsjare het
Suid-Afrika nogal In vry goeie oes van geskiedkundige werke
ondervind.
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By 'n boek oor 'n onderwerp wat vir Suid-Afrika vandag

besonder aktueel isJkom ons wanneer ons die uitgebreide werk
van dr. P. van Biljon, Grensbakens tussen Blank en Swart in
Suid-Afrika, nader betrag. Hierdie werk het reeds in 1937
aan die Universiteit van Stellenbosch as dissertasie vir die
doktorsgraad gedien, maar deur die sameloop van verskeie fak-
tore - o.a. omvang van die werk en koste van publikasie - het
die verskyning daarvan lank agterwe~ gebly. Hoe dit sy, dit
het nou op 'n baie gele~ tyd die lig gesien, aangesien die
kwessie van rasseverhoudinge en veral die verhouding tussen
wit en swart vandag amper op die lippe van elkeen in Suid-
Afrika is.

Die titel, Grensbakens tussen Blank en Swart in Suid-

skrywer wil handel nie, maar 'n mens word darem nader gebring
deur die enigsins lomp gestelde subtitel: 'n Historiese
Ontwikke~ing van Grensbe~e1d en Beleid van Grondtoekenning
aan die Naturel in Suid-Afrika. Wat die skrywer in werkl1k-
heid behandel, is die betrekkinge tussen wit en swart in

Suid-Afrika in soverre dit oor die besit en verde~ing van
grond gegaan het.

Dat dit dwarsdeur Suid-Afrika se geskiedenis, dwarsdeur
die geskieoenis van ál die geweste: Kaapland, Vrystaat, Natal
en Transvaal, 'n fundamentele kwessie is, sal niemand betwyfel
nie. Die skrywer bestryk die hele terrein, en bespreek veral
die idee van terri~or1ale ske1Qslyne, wat reeds in die dae
van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie se bewind op die
voorgrond gekom en daarna weer herhaaldelik in die een of
ander gebied in minder of meerdere mate toegepas is. Dis
beslis 'n vrugbare gedagte hierdie om na te spoor, omdat dit
histories van die allergrootste belang is en ook regstreeks
in verband staan met die beleid van rasse-apartheid, wat sterk
voor- en teenstanders in Suid-Afrika vind en inderdaad ook die
beleid van die huidige regering is. nie skrywer volg die
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grens- en grondkwessie tot vrywel vandag toe en sluit sy
werk of met die Naturelletrust en -grond Wet van 1936 en sekere
beskouinge in verband daarmee. Hiermee het hy 'n enorme gebied
gedek en sekere hooflyne geskets wat vir die student van rasse-
vraagstukke van heelwat waarde kan wees.

'n Beswaar teen die werk is dat die onderwerp vir 'n
dissertasie, of in elk geval vir 'n enkele boek, al is dit

ook baie lywig, veels te groot is. Hierdie feit gee vir ons
seker die verklaring daarvoor dat die skrywer uiters belangrike
punte, soos bv. die beleid in Natal en Transvaal, erg afskeep
en oor die beleid in die Vrystaat (waar daar herhaaldelik met
die Basoetoes oor grond oorlog gevoer moes word) omtrent niks
sê nie, terwyl hy ook In menigte dokumente (soos bv. die
lokale argiewe in die Kaapse Argief) heeltemal links laat lê
het. Die onderwerp is inderdaad so groot dat dit vir tien of
vyftien dissertasies ruimte bied, - en dr. Van Biljon se werk
het geeneen van daardie tien of vyftien nou oorbodig gemaak
nie. Hy het nou miskien juis die verdienste dat hy die grond-

slag daarvoor gelê het.
'n Ander beswaar is dat die werk glad nie noukeurig en

presies genoeg gedoen is nie. Daar is geen verskoning vir
die foutiewe spelling van outeurs~e nie ( en dit nogal name
van baie betende persone) soos Belle & Morrel (i.p.v. Bell &
Morrell), W.B. Boys (Boyce) en T.F. Burger (Burgers). Die
elementêre vereiste dat werke in 'n literatuurlys alfabeties
moet staan, het vir die skrywer blykbaar teveel moeite beteken
en daarom plaas hy die werke somar deurmekaar; die leser moet
nou die lang lyste deursoek as hy 'n bepaalde werk wil hê.
Daarby verskyn by die titels van die werke in die bibliografie
geen plek van uitgawe nie, terwyl die jaar van uitgawe ook
dikwels ontbreek. Die verwysing na bronne kan soms ook nou-
keuriger wees. Dis bv. nie genoeg om by 'n sitaat uit In brief
van Wodehouse aan Newcastle in 'n voetnoot net te vermeld nie:
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»Wodehouse aan Newcastle, Maart 1864" (310). Die vraag bly
immers nog : waar is die bron? Wat is die argiefnommer?
Dat sulke gebreke .in fn gedrukte werk voorkom, wat veelvuldig
deur ander - v.a. jong studente - gebruik sal word, is haas
nie te vergewe nie.

fn Uitgawe wat wel nie fn geskiedkundige werk in die
gewone sin van die woord is nie, maar tog waardevol is en ver-
dien om vermeld te word, is die Plate-atlas van die Geskiede-
nis van die Unie van Suid-Afrika, wat onder die name van J•.......
Ploeger en Anna H. Smith verskyn het. Die samestellers sê
hulle wou "die geskiedenis van Suid-Afrika van die vroegste
tye op aanskoulike wyse voorstel," en hulle was ook daarop
gesteld "om die aandeel van alle dele van die bevolking in

ons veelsydige geskiedenis in beeld te toon" (Voorwoord).
Hierdie doel wil hulle dan bereik met ln praktige groot uit-
gawe wat ruimskoots voorsien is van historiese foto's wat dan
weer van saaklike kort beskrywings vergesel gaan. Die uit-
gewers is die bekQnde firma J.L. van Schaik van Pretoria,

~terwyl die drukwerk deur die Cape Times ~Kaapstad gedoen
is.

Die geheel maak fn baie mooi indruk. Die formaat is groot,
die drukwerk goed en die reproduksies van foto's werklik uit-
stekend. In so 'n ~erk is dit van die allergrootste belang
dat die samestellers fn verstandige, goed gebalanseerde keuse

van foto's sal doen, en wat dit betref kan fn mens ..~ Ploeger
en mej. Smith gelukwens. Hulle het geskikte, interessante
foto's gekies wat die geskiedenis van Suid-Afrika van die
vroe~ Portugese tyd af tot vandag toe werklik mooi opluister.
Op die skole - en ook deur ouer mense wat nie lus het, of
hulle nie die moeite wil getroos, om te lees nie - sal hierdie
werk om sy aanskoulikheid or€etwyfeld met veel vrug gebruik
kan word. Verder is dit van groot belang dat die foto's wat
gekies word, ooreenkomstig die doel van die samestellers,
verteenwoordigend van die hele Suid-Afrika sal wees. Ook wat
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dit betref, het die samestellers redelik goed geslaag, ofskoon
'n mens darem iets meer as 'n skamele vyf bladsye oor die
Oranje-Vrystaat sou gesien het.

Terwyl die foto's en die aanskoulikheid van die werk
van 'n baie hoë gehalte is, is dit egter In feit dat daar
in die begeleidende beskrYV/ings In hele aantalonnoukeurighede
voorkom, wat - veral in 'n werk wat veelvuldig in skole gebruik
sal word - baie jammer is. Met die spelling van eiename is dit
nie alles pluis nie: Ons merk op bv. Rycklof (i.p.v. Ryckloff)
van Goens (23), Van ~ (i.p.v. de Graaff (49), Winberg
(i.p.v. Winburg) (Kaart, 77). ~12 waal ~#

Verder lees ons tot ons verbasing dat Simon van der Stel in
1679 en 1685 reeds Goewerneur was (29 en 41); dat 'n "groot

"aantal pragtige beeldhouwerke van Anton Anreith vandag nog
bestaan (50); en dat,Mosega en Witwatersrand op 'n kaart
vlak teenaan mekaar lê (77). Die byskrif "Die distrik
Oudtshoorn", by H.D. Marillac se waterverftekening van 'n paar
huisies, wat die dorp Oudtshoorn in vroeë stadium voorstel(50)
lyk ook nie reg nie.

Onder die boeke wat in 1949 verskyn het, moet ten slotte
ook melding gemaak word van twee werke in Engels, tw. H.C. Lugg:
Historic Natal and Zululand, en H.E. Hockly: The Story of the
British Settlers of 1820 in South Africa.

Mnr. H.C. Lugg, seun van 'n Natalse pionier, was Hoof-
Naturellekommissaris in Natal en later ook lid van die Natalse
Gesondheidskommissie. Sy werk het meegebring dat hy baie moes
rondgaan en Natal dus goed leer ken het, en aangesien hy die
Zoeloetaal ook behoorlik magtig is, het hy daarin geslaag om
met die Natalse naturelle op baie goeie voet te kom. Van die
Uitvoerende Komitee van die Natalse Provinsiale Raad (wat in
hom die aangewese man vir so In taak gesien het) het hy die
opdrag ontvang om gegewens oor historiese persone en plekke
en ander gedenkwaardighede van die Provinsie te versamel.
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Hierdie taak het hy met ywer aangepak en sy werk, Historic
Natal and Zululand, toon nou aan hoe hy die taak volvoer het.

nie boek is geen historiese werk in die gewone sin van
die woord nie; dis in werklikheid 'n reeks van sketsies oor
historiese persone en plekke. Dis ook baie verteenwoordigend,
want sowel Afrikaanssprekendes as Engelssprekendes en naturelle
kom daarin tot hulle reg. Vir iemand wat die Provinsie Natal
besoek, en graag in kort bestek iets ,van die land en sy

~<-.A~-
geskiedenis wil weet, is dit fn ~tWlIJ!'e leidraad. fn Mens
kan dit fn prenteboek van die Natalse geskiedenis noem, ofskoon

dit darem eintlik iets meer is, aangesien die sketsies tog soms
redelik uitvoeri~ is, veel uitvoeriger as wat bv. by mnr.
Ploeger en mej. Smith die geval is.

Die ander werk, dié van advokaat Hockly, gee 'n oorsig
oor die lotgevalle van die Britse setlaars wat in 1820 na
Suid-Afrika gekom het. Soos in Suid-Afrika vryalgemeen be-
kend is, het hierdie neersetters ten gevolge van die ontwrig-
ting, wat in Engeland ná die be~indiging van die Napoleontiese
oorlo~ bestaan het, na Suid-Afrika gekom om hier in buitenge-
woon moeilike omstandighede 'n nuwe lewe te begin. Onder 'n
onpraktiese kolonisasieskema het hulle hierheen gekom; op
klein plasies van 100 acre moes hulle 'n bestaan vind in fn
land waar dit slegs moontlik was om met ekstensiewe veeboerdery

'"op groot plase van 'n paar duisend acre sukses te he; en bo-
wendien is van hulle·verwag om, sonder enige kennis van natuur-
like toestande in hulle nuwe tuiste, fn florerende boerdery
te beoefen in 'n gebied wat lank die twisappel tussen blankes en
naturelle was en inderdaad ook dikwels die verwoesting van
Kafferoorlol ondervind het. Hulle lotgevalle in hierdie om-
standighede is die tema van Hockly se boek.

Die skrywer het geen illusies omtrent sy onderwerp nie.
Hy het met die Setlaars te doen as doodge one mense, en hy
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probeer in sy skildering dan ook steeds om die meer intiem-
menslike kant van hulle doen en late te laat uitkom. Sy
werk tipeer hy self in duidelike, gepaste woorde: "This is
not a tale of super-men. It is the plain, unvarnished chroni-
cle of the trials and struggles of a group of four thousand
normal human beings, possessed of the failings and probably
also endowed with the virtues of ordinary mortals. These
people - men, women and children - set sail for the distant
shores of Southern Africa, with the sole object of establishing
for themselves a new home in what was then a wild and untamed
tract of country on the borders of Kaffirland. In the course
of time they, and more particularly their descendants, gra-
dually spread throughout the length and breadth of what is

now the Union of South Africa, and at the present time form
a not insignificant proportion of the European population of
that country"(Preface).

Hockly beskryf vervolgens o.a. die vertrek van die
Setlaars uit Engeland, hulle aankoms in Suid-Afrika, hulle
vestiging in Albany, hulle beproewings en worstelstryd, hulle
wanhoopsjaar (1823), die keerpunt, uitbreiding en latere
vooruitgang. Daar is ook twee hoofstukke (die waardevolste
in die boek) oor "Jl eligion, Education, Culture" en "S ome
Individuals", en hierin kryons fn mooi oorsig van geestelike
toestande onder die Setlaars en van hulle betekenis op aller-
lei gebiede vir Suid-Afrika in latere jare.

Die boek is nie, volgens die gewone norme, goeie of
belangrike geskiedskrywing nie: daar staan per slot van rekening
weinig nuuts in; dit is nie op diepgaande oorspronklike navor-
sing gebaseer nie; en die skrywer gee geen noemenswaardige
verantwoording vir sy stellinge nie. - 'n .\~ensmoet maar aan-
neem wat hy sê, en as hy uit 'n bron aanhaal, moet jy maar
aanneem dat daar so 'n bron bestaan en dat die skrywer korrek
gesiteer het. Sulke gebreke kan meebring dat ernstige histo-
rici miskien nou nie altyd so heel veel notisie van die werk
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sal neem nie, en dan het die skrywer ook rede daarvoor gegee,
maar die werk het betekenis en dié betekenis lê veral in die
gees wat dit adem. Hier het ons oor die Setlaars nou fn
werk, waarin hulle - ten spyte van hulle gebreke - baie

simpatiek en positief gesien word en waarin hul menslikheid,
hulle deursettingsvermoë en hul betekenis vir Suid-Afrika

sterk op die voorgrond gebring word. fn Mens voel Hockly
staan op Suid-Afrikaanse bodem en hy sien sy figure ook as

mense gewortel in Suid-Afrikaanse grond - Engelse geskied-
skrywers in Suid-Afrika kry nie altyd reg om só te skryf nie.

Een en ander dien nog vermeld te word oor sekere tyd-
skrifte wat op historiese gebied van belang is. Vr~vel al
die populêre Suid~Afrikaanse tydskrifte, en veral Die Huis-
genoot (wat in Kaapstad uitgegee word), plaas van tyd tot tyd
ook historiese bydraes, soms ernstige bydraes van wetenskaplike
gehalte. In die vorige Kroniek (dié vir 1948), is egter aan-
gekondig dat die gevaar bestaan het dat die enigste Suid-
Afrikaanse geskiedkundige tydskrif, Historiese Studies, wat
aan die Universiteit van Pretoria uitgegee is, kon doodloop.
In die loop van 1949 het dit dan ook gebeur, waardeur Suid-
Afrikaanse historici ongetwyfeld 'n verlies gely het. Die
lotgevalle van Historiese Studies het egter duidelik aange-
toon dat die tyd vir so 'n gespesialiseerde, wetenskaplike
blad in Suid-Afrika nog nie ryp is nie. Eers wanneer hier
'n groter leserskring is en 'n sterker vak-tradisie ontstaan
het, sal fn wetenskaplike historiese tydskrif hier kan floreer.

Daarteenoor is dit verblydend dat twee ander tydskrifte,
wat uit geskiedkundige oogpunt tog ook van groot belang is,
voortgesit word en blykbaar 'n goeie bestaan voer. Die eer-
ste is die blad wat aan die Africana-Museum in Johannesburg
onder 'n tweetalige titel uitgegee word, Africana Notes
and News - Africana Aantekeninge en Nuus. Hierdie tydskrif,
waarin daar bydraes in albei landstale verskyn, is nou reeds
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in sy sewende jaargang en voorsien tot op sekere hoogte in
die behoefte aan 'n historiese tydskrif, maar natuurlik slegs
wat Africana aangaan. Kortere en langere bydraes, aankondi-
gings en nuusbrokkies in verband met Africana verskyn daarin,
en gesteun deur die invloed en status van die Africana -
museum wat daaragter sit, het dit reeds 'n belangrike plek
verower.

Die ander tydskrif is die uitgawe van die kuratore van
die Suid-Afrikaanse Openbare Biblioteek in Kaapstad, wat

deur die bibliotekaris van hierdie biblioteek (mnr. D.H.
Varley) geredigeer word en ook onder 'n tweetalige titel
verskyn, Quarterly Bulletin of the South African Library -

Kwartaalblad van die Suid-Afrikaanse Biblioteek. In hierdie
blad, wat tans in sy vierde jaar is, het daar ook alreeds
baie artikels en mededelings in verband met Suid-Afrikaanse
geskiedkundige kwessies verskyn, en die jongsxe nommer word
inderdaad in sy geheel aan 'n dergelike onderwerp gewy, nl.

WI. Mnr. Varley se "Adventures in Africana," d.i. voorlesings
wat hy onder beskerming van die Universiteit van Kaapstad
oor Africana gehou het. Die helfte van mnr. Varley se reeks
verskyn in hierdie nommer; die res sal in die volgende
nommer geplaas word. Die Kwartaalblad het nou al soseer 'n
Africana-karakter gekry dat dit al amper, in teenstelling

met die Africana Aantekeninge en Nuus van die noorde, die
Africanablad van die suide genoem kan word.

uit alles wat in die voorgaande bladsye gesê is, sal dit
duidelik wees dat die jaar 1949 'n jaar was, waarin daar op
die gebied van historiese arbeid in Suid-Afrika heelwat on-

dernemingsgees en aktiwiteit aan die dag gelê is. Werke van
~ hoë gehalte - en ook sommige wat minder hoog staan -
het die lig gesien en die kennis van die Suid-Afrikaanse ge-
skiedenis is op aansienlike wyse uitgebrei. Daar blyegter
nog steeds sekere aspekte van ons geskiedenis oor waaraan nog
maar min gewerk word. In Suid-Afrika, waar daar so 'n snelle
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ekonomiese vooruitgang plaasvind en ekonomiese vraagstukke
hulle aan die aandag opdring, behoort aan die ekonomiese
geskiedenis veel meer ondersoek gewy te word as wat tot nou
toe gebeur het. En dieselfde sou fn mens ook met veiligheid
van die maatskaplike geskiedenis kon beweer.

Aan hierdie twee aspekte van ons geskiedenis word daar
betreklik min gedoen; daar is fn derde aspek waaraan daar
tans nog minder gedoen word, nl. die genealogiese gesk~denis.
In In jong land is navorsing op hierdie gebied in die re~l
begryplikerwys makliker as in die ouer lande; en vir Suid-
Afrika, waar die volk betreklik kort gelede van verskeie ouer
volke afgestam het, kan hierdie navorsing uit bv. maatskaplike,
kulturele en taal-historiese oogpunt van besonder groot
waarde wees. In ons land het die klem egter tot nou toe
beslis alteseer op die staatkundige geskiedenis geval, soda
ander belangrike gebiede afgeskeep is. Dit is te betreur, aan-
gesien fn harmoniese voortsetting van geskiedkundige navorsing
noodsaaklik is as fn volk werklik in ho! mate geestelike diep-
te, ewewig en rykdom uit sy verlede wil put. Dit kan van
alle volke gesê word; dit kan ook by uitstek van die jong volk
van Suid-Afrika gesê word.


