
I Perspektiewe

„The historian cannot be free from either moral or political judgments any 
more than the scientist can be, but he can do his best to form both in the light 
of history, flickering and feeble though it may be . . .  For all societies the 
past has been a living past, something which has been used day after day, 
life after life, never endingly . . .  true history -  the attempt to see things 
as they were, irrespective of what conflict this might create with what the 
wise ones of one’s own society make of the past. . .  The business of the 
historian is to make sense of the past.”
J. H. Plumb, The Death of the Past, Londen, 1969, pp. 16-17,11,13-14 
en 133.

„Since history is not an objective reality, but only an imaginative recon
struction of vanished events, the pattern that appears useful and agreeable 
to one generation is never entirely so to the next. . .  If well enough satisfied 
with the present we are likely to pay our ancestors the doubtful compliment 
of approaching them with a studied and pedantic indifference; but when the 
times are out of joint we are disposed to blame them for it, or else we 
dress them up, as models suitable for us to imitate, in shining virtues which 
in fact they never possessed, which they would perhaps not have recognized 
as virtues at all.”
C. L. Becker, The Heavenly City of the Eighteenth-Century Philosophers,
Yale University Press, New Haven ens., 1962, pp. 88 en 89.

In soverre as wat die geskiedskrywer een historiese verskynsel uit ’n reeks ge- 
beurtenisse kan isoleer, is die Groot Trek vandag die belangrikste enkele ver
skynsel in die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Die betekenis van die Groot Trek 
is egter nie konstant nie. Geen historiese verskynsel behou ’n volkome kon- 
stante waarde nie: allermins so ’n gevolgryke verskynsel. Sedert 1938 het die 
beeld van die Groot Trek reeds ’n treffende metamorfose ondergaan. In die 
meer resente Swart-sentriese, of minder Blank-sentriese, hervertolkings van ons 
geskiedenis, krhnp sy betekenis vanselfsprekend vinnig.1 In die toekoms sou dit

1. Uit L. M. Thompson se onchronologiese fragmentering van die Groot Trek in Hoof- 
stuk VIII van Wilson en Thompson se Oxford History of South Africa, I, Oxford, 
1969, waar die Republiek Natalia afgehandel word voordat die Groot Trek eintlik ’n 
aanvang neem in Hoofstuk IX, blyk die betekenisvermindering van die Trekkeronder- 
neming in ’n poging om meer reg te laat geskied aan Nie-Blanke daadkrag. In die- 
selfde jaar oordeel J. D. Omer-Cooper weer oor die Bantoe-bevolkingsverskuiwings 
wat die Groot Trek voorafgegaan het soos volg, in verhouding tot die Groot Trek: 
„These migrations . . . are really aspects of a single process which, in scale alone, 
must be regarded as one of the great formative events of African history. It far ex
ceeds other comparable movements such as the sixteenth-century migrations of the 
Zimba and Jagas and it positively dwarfs the Boer Great Trek.” (p. 4.)
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kon gebeur dat die Groot Trek teen die nuwe agtergrond wat die opvolgende 
jare daaraan gaan voorsien, van songrootte tot stergrootte kan krimp.

’n Paar jaar na die aanvang van die Groot Trek is ingesien dat die meer 
as 180-jarige Kolonie ’n belangrike nuwe fase van sy bestaan binnegegaan 
het. Die Trekboerbeweging, wat toe meer as ’n eeu aan die gang was en 
boere reeds ver oor die Oranjerivier gevoer het, was ’n alombekende verskyn- 
sel. Die „Voortrekker” , wat ook noord getrek het, is aanvanklik in sekere 
kringe verwar met die Trekboer; gevolglik het die voile betekenis van die nuwe 
beweging nie dadelik tot hulle deurgedring nie. Die vroegste name wat aan 
die nuwe beweging gegee is, illustreer die besondere kontemporêre termino- 
logie.

Die woord „trek” (identies in Hollands en in Engels, waarin dit juis op 
hierdie stadium ingeburger is2) word onder meer in die vorms „trekboere” 
en „weggetrokkenes” aangetref. Die besondere bybetekenis wat aan die woord 
„trek” geheg is, nl. om met ossewa, vee en besittings te verhuis, te emigreer, 
uit te wyk of die Kolonie te verlaat, was in Suid-Afrika teen die eerste dekades 
van die negentiende eeu reeds stewig gevestig. Laasgenoemde ekwivalente word 
in hierdie jare ook algemeen gebruik, en in verskillende vorms, wanneer na 
die Voortrekkers verwys word: emigrante- (boere), verhuisers (ook selfver- 
huising), uitgewekenes en weggetrokkenes.3 Terwyl daar nog onsekerheid was 
oor die lot van die beweging, en daar steeds die moontlikheid bestaan het dat 
die wegtrekkende grensboere, soos sommige trekboere, na die Kolonie sou kon 
terugkeer, is slegs dié name gebesig. Later, toe dit in beter perspektief as ’n 
vername, unieke beweging gesien is, is die eenvoudiger begrip verhuising of 
emigrasie skynbaar nie meer so bevredigend beskou as die dubbele begrip voor- 
ste of eerste trekkers nie. Daarmee word nie te kenne gegee dat die hele be
tekenis van die „voortrek” reeds besef is nie. Die eerste persone wat voor ge
trek het, was letterlik voor op die trekpad in plek en/of tyd.4 So word die 
vroegste intrekkers in die Republiek Natalia vanaf 1840 reeds as „voortrek-

2. Veral deur Thomas Pringle se geskrifte, soos sy Narrative of a Residence in South 
Africa, Londen, 1840, p. 8. Vandag word die woord „trek” sonder aanhalingstekens 
deur Amerikaanse historici in verband met gebeure in die Amerikaanse Weste gebruik. 
Vgl. R. A. Billington, The Westward Movement in the United States, Princeton, 1959, 
p. 44. O. C. Coy se The Great Trek verskyn in Kalifornië in 1931, drie jaar vóór 
die eerste uitgawe van Walker se The Great Trek.

In 1837 word ’n Engelse vorm ook aangetref: „The Old Story in this Colony no 
sooner completely settled than track to another place . . .” (L.G. 396: J. M. Oliver 
aan C. L. Stretch, 6 Maart 1837, p. 212.)

3. Sien die kolomme van De Zuid-Afrikaan en Het Nederduitsch Zuid-Afrikaansch Tijd- 
schrift, albei gedurende 1836-1838. Eerw. E. Smit, bekende dagboekskrywer uit die 
tyd, gee skynbaar voorkeur aan „reisigers” wat „verreis”, „voortreis”, „vertrek” en 
„ry” (G. S. Preller-uitgawe, Voortrekkermense, II, Kaapstad, 1920, pp. 117, 134, 138, 
210,215 en 217).

4. Brief ontvang van Port Natal, gedateer 10 April 1839, in De Meditator, 14 Mei 1839.
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kers” beskryf.5 Meer as ’n dekade later word die woord „voortrekker” ook 
in die Oranje-Vrystaat in die betekenis van die eerstes onder hierdie bepaal- 
de groep pioniers gebruik.6 Algaande, gedurende die laat negentiende eeu, is 
die hedendaagse tegnies-historiese betekenis van deelnemers aan die Groot 
Trek finaal aan die woord Voortrekkers geheg.7 Aldus het die twintigste-eeuse 
geskiedskrywer sy terminologie hier bekom.

Die beweging van die Voortrekkers word in Julie 1837 skynbaar vir die 
eerste keer met die benaming „groot” vereer.8 In De Meditator van 20 Maart 
1838 verskyn ’n berig wat verwys na „such an extensive and general Emi
gration of a hardy and industrious Peasantry . . Kaptein W. C. Harris, 
die veelsydige jagter-kunstenaar, het in Julie 1838 in sy kort historiese studie 
..Sketch of the Emigration of the Border Colonists” die Trek as „so ex
traordinary an expatriation” beskryf. Hy onderskei tussen die betreklik ge- 
wone ..Partial emigrations” en dié van „a body of between jive and six thou
sand souls, who have with one accord abandoned the land of their nati
vity . . ,”9 Eers ’n jaar na die Bloemfontein-Konvensie, wat ’n Brits-erkende 
staatkundige selfstandigheid eindelik ook aan die Transoranje-Trekkers be- 
sorg het, is die verskynsel deur ’n geskiedskrywer soos eerw. W. C. Holden 
blykbaar vir die eerste keer met die adjektief ..groot” in sy modeme vorm 
vereer.10 Die beweging wat twintig jaar tevore begin ontplooi het, was toe 
reeds in beter perspektief gestel.

Die latere, veel betekenisvoller, konsekwensies van die Groot Trek het eers 
met die twee Anglo-Boere-oorloë, diep in die negentiende eeu, tot die his
toriese bewussyn gekom. Die nog latere gevolge, van nog groter draagwydte, het 
met die unifikasie van Suid-Afrika en die verskillende vorms van die Afrika
ner se nasionale reaksies, die aandag getrek. Die gevolge teen die jare sestig 
van hierdie eeu troon nog hoër uit, onder meer met republiekwording en in- 
ternasionale afkeuring van ons rassebeleid. Hoe verder die Groot Trek deur 
die verloop van jare in die verlede teruggeskuiwe word, des te sterker hel hy 
oor nuwere tye waaroor sy skaduwee steeds voller val en in sterker aksente

5. Not. Natalse Volksraad, pp. 33, 39, 43, 53, 70, 76, 121, 152 en 174.
6. C. P. J. Prinsloo beskryf homself in ’n memorie om grond as „aItoos een van de voor

trekkers van de immigrante boeren zynde geweest” (2 Julie 1855, in Not. Vrystaatse 
Volksraad, p. 341).

Nog ’n dekade later rig W. J. Pretorius ’n ongedateerde memorie aan die Vrystaatse 
Volksraad by die sitting van 7 Mei 1866: „ . . . ik een van de oude Voortrekkers ben 
die in 1837 de Kaap Kolonie heb verlaten . . .” (Uit ’n afskrif aan my voorsien deur 
die Argivaris, Vrystaatse Staatsargief, Bloemfontein, in brief gedateer 7 Desember 
1960. Vgl. ook ’n vroeër skrywe van dieselfde Argivaris, gedateer 26 Oktober 1960, 
waaruit blyk dat die memorie nie in Pretorius se eie handskrif opgestel is nie.)

7. Vgl. A. P. de Lima se A História de Louis Trichardt, L. Marques, 1964, p. 15. In die 
twintigste eeu het „voortrekker” ook nog ’n wyere populêre betekenis bygekry: dié 
van Afrikanerpionier in die algemeen. Vgl. bv. Bana Maie, Voortrekkerslewe in Don- 
ker Afrika (die toenmalige Brits-Oos-Afrika), Pretoria, 1928.

8. „An old Colonist” verwys in The Graham’s Town Journal van 13 Julie 1837 na „the
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betekenis daaraan verleen. Dat dit 'n keerpunt was, word steeds duideliker.
Die Groot Trek is vandag sowat ’n halfeeu kort om chronologies suiwer in 

die sentrum van die Blanke Suid-Afrikaanse vestigingsgeskiedenis te wees: dit 
is egter nog steeds verseker van sy sentrale plek wat Walker in 1934 daaraan 
toegeken het. Dat die Witman vandag met ’n beleid van segregasie en differen- 
siasie in ’n selfstandige republiek in voile beheer is in die suide van ’n politiek- 
bewuste Swart en Bruin Afrika, moet hoofsaaklik aan die Groot Trek toege- 
skryf word. Watter verdere gevolge vir die Witman beskore mag wees, is nie 
ter sake nie: die verwesenliking van die laaste vemame doelstellings van dié 
beweging is vandag duidelik herkenbaar.11

Met die Groot Trek het die geskiedenis van Suid-Afrika in baie opsigte ’n 
nuwe wending geneem. Alhoewel dit altyd gewaag is om te probeer vasstel 
watter verloop ons geskiedenis sou gehad het indien die Groot Trek nie plaas- 
gevind het nie, omdat onpeilbare faktore te voorskyn kon gekom het, kan 
sekere afleidings tog gemaak word.

Daarsonder sou ’n Brits-beheerde kolonisasie vir eers baie stadig in Suid- 
Afrika opwaarts voortbeweeg het. Deurdat Afrikaanssprekende grensboere die 
Groot Emigrasie op hierdie tydstip ondemeem het, het private Afrikaner- 
inisiatief in die laat jare dertig van die negentiende eeu vir die eerste keer 
relatief geslaagde leiding geneem. Britse beheer sou miskien ’n kleurbeleid van 
gelykstelling en integrasie van alle rasse meegebring het; Afrikaner-grensboer 
en later Voortrekkerbeheer, het ’n teenoorgestelde beleid, dié van territoriale 
segregasie en kleurdifferensiasie, verseker. Britse beheer sou ’n beleid van 
sentralisasie van Britse bestuursinstellings, met Engels moontlik as enigste 
amptelike taal en stemreg slegs volgens beskawings- en eiendomskwalifikasies, 
ingehou het; en uiteindelik sou verantwoordelike bestuur en nog later domi- 
niale status op so ’n grondslag gevolg het. Voortrekkerbeheer het heeltemal 
weggebreek van die monargistiese staatstelsel en vir Suid-Afrika ’n nuwe re- 
publikeinse staatstelsel geskep. Net soos die Franse Hugenote in die Neder-

great emigration which has taken place” (Van Jaarsveld, Lewende Verlede, Johannes
burg, 1962, p. 191).

9. Sien sy Narrative of an Expedition into Southern Africa . . .”, Bombaai, 1838, p. 344. 
Reeds sowat ’n jaar vroeër is in Kaapstad ’n byna soortgelyke teks in sy Sketch of the 
Emigration of the Border Colonists, extracted from the unpublished Journal of a Visit 
to the Chief Moselekatse in pamfletvorm gepubliseer.

10. History of the Colony of Natal, Londen, 1855, p. 346. Die presiese woorde lu i: ,,The 
great ‘trek’ of these Dutch Farmers took place between 1836 and 1840.” ’n Stelsel- 
matige behandeling van die hele onderwerp in wyere verband is deur prof. F. A. van 
Jaarsveld in sy Lewende Verlede op pp. 173-200 gegee. Ek het tevore reeds in verband 
met my Die Britse Owerheid en die Groot Trek, Pretoria en Kaapstad, 1969, ’n onge- 
publiseerde studie van dieselfde tema gemaak. ’n Vroeë, onbeholpe poging is aan- 
gewend deur dr. K. Th. Wenzelburger in sy Die Geschichte der Buren, Neurembcrg, 
1902, p. 68.

U .C . F. J. Muller, „Die Groot Trek in perspektief” in Standpunte, Nuwe Reeks, 52ste 
jg ,XVII, 4, April 1964, p. 4.
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landse koloniale gemeenskap opgegaan het, net so sou die Afrikaner bes 
moontlik veel stadiger, maar net so seker, in ’n Angel-Saksiese koloniale ge
meenskap opgegaan het. Met die onttrekking van ’n belangrike deel van die 
Afrikaner-grensboere uit die Brits-wordende Kaapkolonie, is die ou Hollands- 
Afrikaanse kultuur in primitiewe vorm deur die voortbestaan van ’n staat- 
kundige vrye en selfstandige Afrikanernasie in die binnelande van Suid-Af- 
rika verseker.12 En toe dit later in dieselfde eeu deur Brittanje bedreig word, 
is ’n nasionale ontwaking van die Afrikaner nie net in die republieke nie, 
maar ook in die Kaapse bakermat te voorskyn geroep.

Die Groot Trek het nog verdere en grotere veranderings in Suidelike Afrika 
ingelui. Die militêre krag van die Matebele- en die Zoeloeryk, soos hulle in 
die vroeë negentiende eeu geken is, is finaal verbreek: ander stamme het die 
geleentheid gekry om ’n belangriker rol te speel. Terwyl die Matebele oor 
die Limpopo uitgewyk het, is die Zoeloes feitlik in die noordoostelike uit- 
hoek van Suid-Afrika vasgepen. Wat die Bantoe betref, het die Groot Trek 
dus ’n groter verskeidenheid van die reeds wydverspreide stamme in Suid- 
Afrika verseker. Deurdat swakker stamme die natuurlike bondgenote van die 
Voortrekkers geword het, is hulle as aparte entiteite beskerm.

Insgelyks het die Groot Trek ’n aparte voortbestaan van die Blankes in 
Suid-Afrika in twee strydende groepe meegebring. Blanke bloed word, in po- 
gings om die Trek te handhaaf, op klein skaal tydens 1842 tot 1848 vergiet 
in Trekkerverset teen die Britse owerheid. Gedurende 1881 vind groter 
bloedgieting plaas ter wille van die herwinning van die Transvaalse onaf- 
hanklikheid; en met ’n ware Suid-Afrikaanse oorlog heel teen die end van die 
eeu geskied verreweg die grootste Blanke slagting in ons geskiedenis. Ter wille 
van die hereniging van die Suid-Afrika wat deur die Groot Trek opgebreek 
is, geskied die bloedbad; maar tegelyk blaas dit die Afrikaans-Engelse 
teenstelling baie sterker aan. In so ’n mate woed die Afrikaner se nasionale 
vuur nou in reaksie voort dat die uitkristallisering van die republikeinse ideaal 
ses dekades later verwesenlik word in een republiek wat oor die hele Suid- 
Afrika tot net suid van Delagoabaai strek.

Ons wil ons tesis verder voer. Die Groot Trek is nie net ’n gebeurtenis 
van groot belang in die geskiedenis van Suid-Afrika nie: dit is onbetwisbaar 
verder ook ’n betekenisvolle gebeurtenis in die lang geskiedenis van sy groot 
vasteland, Afrika. In die geskiedenis van Afrika is die Groot Trek ’n unieke 
verskynsel in soverre dit die eerste grootskaalse noordwaartse beweging van 
Blanke Europeane in historiese tye uitmaak.

Vandag is Suid-Afrika geografies en in baie ander opsigte ’n belangrike deel 
van Afrika. Met die stigting van ’n Blankedom in Suid-Afrika in die middel 
van die sewentiende eeu kon die Kolonie twee eeue daarna nog net sowel 
’n eiland in die Suidelike Halfrond gewees het, ’n eiland wat oorwegend

12. A. J. H. van der Walt en andere, verwerk deur D. W. Kruger, Geskiedenis van Suid-
Afrika, Kaapstad ens., 1965, p. 188.
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skeepsverbindinge met ’n vasteland van Swartmense na sy noorde onderhou 
het.

Die Groot Trek, wat meer as vyftien dekades gelede ontplooi het, het in 
baie opsigte daartoe bygedra dat die Republiek van Suid-Afrika vandag as 
’n Wit Reus met sy rug teen die suidelike oseane staan, in verset nie slegs 
teen die meeste van die tot dusver talle swakker Swart state van Afrika nie, 
maar ook teen talle ander moondhede wat horn wil beweeg om van sy kleur- 
beleid af te sien.

Dit is juis omdat die idee van skeiding en differensiasie tussen Blank en 
Swart deur middel van die Groot Trek as tradisie gevestig is in die historiese 
ontwikkeling van Suid-Afrika, dat hierdie stryd vanaf die jare sestig van die 
twintigste eeu -  toe Swart Afrika eensklaps volkome ontwaak het -  sy groot- 
ste krisispunt bereik het. Die Groot Trek het verhoed dat die dun Blanke ko- 
lonisasiestroom in die mensemassa van swart Afrika heeltemal verbruin, ver
ged en verblas, soos in baie ander kolonies deur Europeane beset. As ’n 
relatief geslaagde opstand teen die Britse beleid van rassegelykstelling en -in- 
tegrasie in die Kaapkolonie, is die plasing van die Witman in ’n magsposisie 
midde in ’n Nie-Blanke meerderheid prinsipieel bevestig in Blanke republieke. 
Toe die republieke verdwyn het, het hul kleurbeleid reeds genoegsame invloed 
uitgeoefen om dit as tradisionele beleid in Suid-Afrika aanvaar te kry. On- 
der politieke, administratiewe en tegniese leiding van die Blanke minderheid, 
en met behulp van Nie-Blanke arbeid, is die besonder ryk minerale- en ander 
aansienlike hulpbronne van Suid-Afrika tot so ’n welvaartspeil ontwikkel dat 
die Republiek van Suid-Afrika seifs lande soos Egipte, Marokko en Algerië, 
met eerbiedwaardig-oue kultuurbodems, ver verbygestrewe het. Die ontstaan 
van die Groot Trek in die jare dertig van die negentiende eeu het die ont- 
dekking van sy besonder ryk minerale neerslae en die ontwikkeling van sy 
nie onbelangrike ander hulpbronne verhaas.

Die Blanke oopstelling van die binnelande was onvermydelik, maar die feit 
dat dit juis geskied het op hierdie besondere wyse op hierdie besondere tyd, 
deur middel van Afrikaanssprekende emigrante-boere wat die meeste van die 
oorgeblewe gesonde ruimtes van Suidelike Afrika vir die stigting van hul re
publieke gekies het, het vandag ’n diep en dringende betekenis. Aan die Blan
ke in Suidelike Afrika het dit ’n voorsprong in die negentiende-eeuse uit- 
breiding besorg. Hoewel nie ’n groot voorsprong nie, kan die tot dusver suk- 
sesvolle twintigste-eeuse verset van die Republiek van Suid-Afrika hoofsaak- 
lik aan dié voorsprong toegeskryf word. Of die voortbestaan van Blanke be- 
heer as ’n reddende seen of as ’n noodlottige euwel beskou word, affekteer 
hoegenaamd nie die basiese gewig van die feit dat die Blanke republikein in 
Suid-Afrika sy voorsprong, verwerf in die negentiende eeu, nog behou het 
nie. So betekenisvol is dié feit dat dit in die jare sestig van die twintigste eeu 
tot ’n feit van wêreldbelang uitgetroon het. In sy eie negentiende eeu was die 
Groot Trek op sigself glad nie ’n gebeurtenis waaraan wêreldbetekenis geheg
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is niels -  buite Britse koloniale kringe het dit min aandag getrek en op die 
Britse koloniale beleid het dit oënskynlik weinig invloed uitgeoefen. In sy 
twintigste-eeuse betekenis het die Groot Trek baie beslis ’n plek in wêreld- 
verband verower.

Die belangrikheid van die Groot Trek kan met nog enkele voorbeelde toe- 
gelig word.

Ons het reeds aangetoon hoedat dit ’n nuwe tyd in ons geskiedenis inge- 
lui het.-’n Verdere betekenisvolle aspek van die Groot Trek is die feit dat 
dit terselfdertyd ’n vername driekwarteeu in ons geskiedenis afgesluit het. In 
die laaste kwart van die agtiende eeu het nuwe faktore verskyn wat minstens 
deurloop tot die middel van die negentiende eeu. Van buite sowel as binne 
die Kaapkolonie het hierdie faktore gekom om in innige wisselwerking by te 
dra tot die voorbereiding van ’n belangrike oorgang na ’n nuwe tyd. Die 
Bantoegrens in die ooste van die Kaapkolonie het nou prominent verskyn; 
as die eerste van die talle Bantoegrense wat deur die Groot Trek sewevoudig 
vermeerder sou word, lui dit die negentiende eeu in. Onder die Kaapse „Pa- 
triotte” het dit in die laaste kwart van die agtiende eeu begin woel en gis om 
’n groter aandeel in die regering van die Kaapkolonie te bekom. Teen die 
laat negentiende eeu was dié strewe in ’n groot mate bereik. Die relatief on- 
bekende Kaapse kapitalis het as koopman teen die laat agtiende eeu reeds 
wêreldkontakte gemaak. Die stadige groei van private ondememingsgees onder 
die monopoliestelsel van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie het nou 
verbrei tot entrepreneurskap met breë horisonne: skimme van die negentiende- 
eeuse mynmagnaat en industriekonings begin uit die newels van die toekoms 
te voorskyn te kom.

Toe die Groot Trek die nuwe tyd afgesluit het, was die gebied van Blanke 
kolonisasie in Suid-Afrika gebalkaniseer in vier state: twee Britse kuskolonies 
en twee selfstandige republieke waarvan elkeen met Bantoegrensprobleme op- 
gesaal was. In die proses van politieke en konstitusionele groei het die Groot 
Trek eweneens ’n vername rol gespeel. Gedurende die tydperk 1834-1854 is ’n 
hele paar nuwe beleidsrigtings in verband met Bantoeprobleme opgestel en 
beproef. As ’n sterk versnelde Blanke kolonisasieproses deur Afrikaner-grens- 
boere, het die Groot Trek vir kapitaalkragtige entrepreneurs nuwe eksploitasie- 
moontlikhede in Afrika vanuit die gesonde suidelike hooglande en sy strate- 
giese kushawens geopen.14

Ons het hierbo reeds daarop gewys dat die Groot Trek die eerste geslaag- 
de afwerping van oorsese beheer was deur die aktiewe Voortrekkerseksie van 
die Afrikaners, die belangrikste deel van die permanente Blanke inwoners van 
Suid-Afrika. Daar is verder aangetoon hoe dit tot die oprigting van nuwe 
Blanke staatkundige eenhede gelei het. Toe die twee Boererepublieke, na ’n 
bestaan van ’n halfeeu deur ’n lang en bitter oorlog hul onafhanklikheid ver-
13. Daar was slegs sporadiese verwysings in die Nederlandse en Amerikaanse pers.
14. Muller, Die Britse Owerheid en die Groot Trek, p. 1.
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loor het, het ’n diepgevoelde Afrikanergrief nog ’n halfeeu voortgeleef. Soos 
Slagtersnek in die vroeë negentiende eeu in ’n sekere sin die opstand teen 
strenger Britse beheer oor die grensstreke was, so was die Rebellie in die 
vroeë twintigste eeu ’n opstand teen nouer inskakeling by die Britse Ryk. 
Van stembus tot stembus het die Afrikaners nou daarna gestreef om die be- 
slissing van die Anglo-Boere-oorlog uit te wis om sodoende wat met die Groot 
Trek bereik was, te herwin. Dit het in 1961 werklikheid geword.

Die Engelssprekende Suid-Afrikaners het die verwesenliking van ’n Afrika- 
ner-ideaal wat uit die periode direk na die Voortrekkerrepublieke teruggevoer 
kan word, nie gedeel nie: inteendeel, dit was jare lank ’n bron van onmin 
tussen die twee Blanke groepe. Wrywing tussen hulle gaan natuurlik veel ver- 
der terug na ’n reeks sewentiende-eeuse oorloë, maar die Groot Trek het veel 
daartoe bygedra om die gevoel te vererger. Die Groot Trek was by uitstek ’n 
Afrikanerreaksie: slegs ’n handjievol Engelssprekendes het hulle daarby aan- 
gesluit. Terwyl dit vir die Afrikaanssprekende grensboere ’n natuurlike reak- 
sie was om weg te trek, was die Engelssprekendes, wat ook ontevrede was, 
nie vir hierdie soort radikale reaksie te vinde nie. Deur hierdie weg te bewan- 
del, het die eerste Blanke Afrikaners in baie opsigte vervreemd geraak van 
die tweede golf Blankes: Engelssprekende Suid-Afrikaners wat veral vanaf 
die twintigerjare van die negentiende eeu aangekom het. Gedurende en ná die 
Groot Trek sou die diplomatieke en militêre botsings veel daartoe bydra 
om die kloof verder te verbreed. Met die koms van ’n verdere golf van En
gelssprekendes tydens die minerale-ontdekkings, is die tradisie van Afrikaans- 
en Engelssprekende teenstelling in Suid-Afrika tot die huidige dag voortgesit.15

Aansluitend by die afwerping van staatkundige beheer deur die Afrikaner - 
boere was daar ’n verswakking van die geestelike gesag van die Kaapse Kerk, 
veroorsaak deur die feit dat geen Kaapse predikant sy weg oopgesien het om 
die Voortrekkers te vergesel nie, of later ’n beroep na die trekveld te aan- 
vaar nie. Die Kaapse Kerk het die Trek afgekeur en probeer om sy lidmate te 
oorreed om hul daarvan te weerhou. Diegene wat wel getrek het, is sydelings 
onder sensuur geplaas. Die Kerk se motivering was volgens destydse norme 
stewig gegrond. Gehoorsaamheid aan die wettige owerheid is voorgehou as 
die Christelike plig van die lidmaat en daarby is die vrees uitgespreek dat 
die Trekkers, ontdaan van die kerklike sakramente en bediening, kon verwil- 
der in die groot heidense ruimtes van Afrika. Net soos die van die wêreld- 
like owerheid, was die kerklike owerheid se optrede tevergeefs. Die tydelike 
verlies van kerklike beheer sou later egter bydra tot die kerklike verdeling 
in die Republieke.16

15. Muller, „Die Groot Trek in perspektief”, pp. 6-8.
16. Die oorsprong van die Gereformeerde Kerk lê natuurlik reeds in die Kaapkolonie voor 

die begin van die Groot Trek. Vgl. B. Spoelstra, Die ,,Doppers” in Suid-Afrika 1760- 
1899, Kaapstad, 1963, en H. D. Longland, Die Geskiedenis van die Nederduitse Gere
formeerde Gemeente Colesberg, 1825-1875 (in Arg.-jrb. vir S.A. Gesk., 30ste jg., 1 ,1967).
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Ook ten opsigte van die Kaapse Kerk se beleid teenoor die kleur en ras 
van sy lidmaat sou die kerk op die lange duur swig -  en weer as gevolg van 
gebeure tydens en kort na die Groot Trek. Met die aanvang van die Groot 
Trek het die kerk nog sterk daarop gestaan dat daar geen diskriminasie mog 
plaasvind tussen lidmate bloot op grond van kleur en ras nie. Die sakramente 
is nog gelykmatig bedien aan Wit, Bruin en Swart tydens dieselfde diens in 
dieselfde gebou. In so ’n mate het die Trekkers se standpunt, wat in die noorde 
toegepas is, geseëvier dat al drie Hollandse Kerke tot diep in ons eeu hierdie 
nuwe standpunt onderskryf. En dit geskied nieteenstaande die feit dat bykans 
alle Christelike Kerke in die wêreld vandag rasseskeiding in die kerk afkeur. 
In ooreenstemming met die opvatting van die Trekkers het al drie Hollandse 
Kerke aparte kerke vir Blanke, Bruin en Swart lank as gesonde Christelike praktyk 
beskou, en sal sommige teoloë dit seifs op Bybelse gronde regverdig.

Gesien die intrinsieke belangrikheid van die Groot Trek as historiese verskyn- 
sel in sy eie reg, sowel as die menigvuldige betekenisvolle strominge in ons 
geskiedenis waarby die Groot Trek direk of indirek betrokke is, kan begryp 
word dat dit heelwat belangstelling by geskiedskrywers opgewek het. Sowat 150 
jaar lank het die aandag bykans onafgebroke voortgeduur. Gedurende die ont- 
plooiingsjare van die Groot Trek het redakteurs, Kaapse amptenare, sende- 
linge, ontdekkingsreisigers en jagters die pen opgeneem. Hulle het meer in die 
gees van belanghebbende deelnemers, of minstens ge'interesseerde waarne- 
mers, geskryf as in die gees van geskiedskrywers. Sienings van die Groot 
Trek in voller historiese perspektief kon ook nouliks destyds reeds verwag 
word: daarvoor was die gebeure nog veels te resent. Daarbenewens moet 
onthou word dat dit nog die tydperk van voorwetenskaplike geskiedskrywing 
was en dat die meeste bronne vir die destydse geskiedskrywer moeilik toegank- 
lik was.

Die heel eerste stelselmatige geskiedverhaal is die veelsydige Britse offisier, 
kapt. W. C. Harris, se Sketch of the Emigration of the Border Colonists, wat 
in 1837 as pamflet in Kaapstad gepubliseer is. Dié grootwildjagter en kuns- 
tenaar het die Groot Emigrasie hierin as ’n unieke gebeurtenis in die kolonia- 
le geskiedenis bestempel. Van 1838 tot 1852 is vyf verdere uitgebreide verhale 
van die Groot Trek deur kapt. Harris uitgegee in sy werk, later getiteld The 
Wild Sports of Southern Africa. Die volgende twee geskrifte is albei uit die 
pen van Nederlanders. De Uitgewekenen in Port Natal (Amsterdam, 1841) 
word deur die koopman G. G. Ohrig gepubliseer, terwyl De Kaapsche Land- 
verhuizers of Neerlands Afstammelingen in Zuid-Afrika (Leiden, 1847) van 
die hand van professor G. Lauts verskyn. Die motief agter albei werkies 
was om in Nederland belangstelling in die Voortrekkers op te wek sodat daar 
daadwerklike steun aan die Boere verleen kon word.

By ander kontemporêre en naby-kontemporêre sienings wil ons nie hier stil-

26



staan nie,17 met een uitsondering: H. Cloete se Five Lectures on the Emigra
tion of the Dutch Farmers, wat in 1856 in Kaapstad verskyn het. Cloete pro- 
beer hierin om die Trek beter in perspektief te stel deur die verloop van sake 
te ontleed nadat die onmiddellike uitkoms daarvan reeds deur die Konven- 
sies toegelig is. As verligte, amptelike waarnemer het hy insae in heelwat be- 
langrike stukke gehad, maar steeds skryf hy ook uit ’n beperkte kontempo- 
rêre waamemingskring.18

’n Mooi voorbeeld van hoe die hewige stryd tussen die Boere-republieke 
en die Britse regering in die laaste kwart van die negentiende eeu die Boere- 
geskiedskrywers beinvloed het, kan in Weilbach en Du Plessis se Geschiede- 
nis van de Emigranten-Boeren en van den Vryheids-Oorlog (Kaapstad, 1882) 
gevind word. In hulle voorwoord skrywe hulle in 1881 dat hulle trag om „een 
verhaal te geven van hetgeen zij reeds van den beginne af en altijd door heb- 
ben moeten verduren van Engeland en van de Engelschen” . Op dieselfde wyse 
gee talle Engelsskrywendes in dieselfde jare aandag aan die Voortrekkers as 
die stigters van die Boererepublieke waarmee die Britse owerheid nou te doen 
het.19

Van die voorwetenskaplike geskiedskrywers wat nog aandag verdien, is 
George McCall Theal, wat in 1887 sy History of the Boers die lig laat sien, 
een van die allervemaamste. Met die skryf en hersien van sy groot elfdelige 
History of South Africa het hy die geskiedenis van die Groot Emigrasie her- 
vertolk. Theal skilder nou in besonderhede op ’n groot doek die hele geskiede
nis van die Groot Trek in samehang met die geskiedenis van Suid-Afrika, wat 
egter slegs tot 1884 strek. Dit gaan vir Theal om ’n beskrywing, so akkuraat 
as moontlik (waarin hy onder omstandighede redelik goed slaag) en ’n sistema- 
tisering van die vasstaande feite. Tot probleemstelling en ontleding gaan hy nie 
dikwels oor nie. Theal sien die Groot Trek as „an event unique in the modern 
history of European dependencies” ;20 hy staan simpatiek teenoor Voortrekker 
en Britse kolonis sonder om blind te wees vir die swakhede van die Voor
trekker.

17. Vgl. F. A. van Jaarsveld se Die Tydgenootlike Beoordeling van die Groot Trek 1836- 
1842 (Mededelings van Unisa, C.36, Pretoria, 1962) en Die Beeld van die Groot Trek 
in die Suid-Afrikaanse Geskiedskrywing 1843-1899 (Mededelings van Unisa, C.42, 
Pretoria, 1963); en ook Muller, Die Britse Owerheid en die Groot Trek, pp. 2-3.

18. Van Cloete se bewerings is onkrities deur latere historici aanvaar. ’n Ernstig foutiewe 
bewering is bv. dat eerw. Owen die Retief-Dingane-traktaat sou opgestel en as getuie 
geteken het (vgl. Five Lectures, Kaapstad, 1856, p. 85). Kyk ook na die foutiewe 
chronologie aangaande die verklaring van Stockenstrom en die aanvang van die Pot- 
gieter-trek (p. 75).

19. Vgl. bv. H. Rider Haggard, The Last Boer War, Londen, 1899: „Again and again we 
have blundered in our treatment of the Dutch . . . with kinder and fairer management 
they would never have trekked from the Cape sixty years ago” (pp. xxiv-xxv). Kyk 
ook A. Conan Doyle, The War in South Africa, its cause and conduct, New York, 
1902, p. 8.

20. History of South Africa from 1795 to 1872, II, 5de uitgawe, Londen, 1926, p. 265.
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Die resultaat is ’n basiese naslaanwerk wat baie jare benut is en seifs van- 
dag nog betekenis het.21

Die vurige Afrikaanse taalstryder, joernalis en oudstryder Gustav Preller 
het ongeveer die eerste vier dekades van hierdie eeu ’n reeks biografiese en 
ander detailstudies oor die Groot Trek gepubliseer. Vir hom was die Groot 
Trek naas die Anglo-Boere-oorlog die hoofmoment in die geskiedenis van 
die Afrikaanse volk en hy wou dit laat herleef. Preller het die Groot Trek 
gesien as ’n stryd van die Afrikaner om ’n eie woonplek en vryheid te be- 
kom, en die Anglo-Boere-oorlog, waarin hyself geveg het, as ’n stryd om dit te 
behou. In sy meevoerende styl het hy geskryf om die Afrikaner te besiel met 
sy siening van die Groot Trek (sy „heldetydperk van die Afrikanerdom”)22 as 
nasionale en volksbeweging. Sy vertolking is dat die Groot Trek ’n beweging 
was waarin ’n groot aantal mense heeltcmal spontaan tot ’n algemene han- 
deling oorgegaan het. Die Afrikaanse volk moes lesse uit sy beeld van die 
Groot Trek leer. Preller se persoonlike strewe en tydsomstandighede het mee- 
gebring dat hy ernstige gevaar geloop het om deur sy eie beskouings gelei te 
word en om ander motiewe en feite uit die oog te verloor as hulle nie met 
sy eie opvattings ooreenstem nie. Naas die besondere subjektiwiteit van Preller 
se geskiedskrywing, is hy ook soms onnoukeurig en verwerk hy sy boustowwe 
dikwels nie goed nie. Die omvang en aard van sy publikasies, ook van ver- 
name bronnepublikasies, wek egter ’n belangstelling in die Voortrekkertyd- 
perk op. Sowel sy inspirasie as sy mistastings leef lank na sy dood in 1943 
voort.23

Nóg ’n ongeskoolde geskiedskrywer, sir George Cory, volg in Theal se 
spore. Van 1919 tot in die jare dertig van hierdie eeu skilder hy op nog ’n 
groter doek as Theal, hoofsaaklik in dieselfde gees, maar rustiger en met be- 
hulp van meer bronne. Hy gee sy siening van die Groot Trek in The Rise 
of South Africa. In sy ontleding van die ontplooiing van die Groot Trek 
maak Cory ’n aanvegbare uitlating: „. . . Beyond that of getting as far as 
possible from British influence, there was no general plan or concerted ac
tion. Each party started on its travels without reference to any other and 
none had any but the vaguest notion of their ultimate destination.”24 Sy ryk- 
dom van bronne stel vir Cory ’n te groot probleem om feite van mindere be-

21. Dit is in 1964 deur C. Struik in Kaapstad herdruk. Vgl. verder Muller, „Die Groot 
Trek” in Van Jaarsveld en andere, Die Hervertolking van ons Geskiedenis (Simpo- 
sium, Mededelings van Unisa, B.19, Pretoria, 1963, p. 52).

22. J. S. du Plessis, Dr. Gustav Preller as Historikus van die Groot Trek (ongepub. M.A.- 
verhandeling, Unisa, 1946), p. 41.

23. Muller, „Die Groot Trek”, in Die Hervertolking van ons Geskiedenis, pp. 52-54; 
Muller, „Andries Pretorius se grondverkopings in Graaff-Reinet, 1837 tot 1838. ’n 
Hersiening van Dr. G. S. Preller se gevolgtrekkings” (in Historia, 16de jg., no. 1, 
Maart 1971, pp. 2-8).

24. Deel IV, Londen 1926, p 1. Cory se hele werk is in 1965 deur Struik in Kaapstad her- 
uitgegee.
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lang weg te laat: hy slaag nie altyd daarin om duidelike lyne te trek nie. 
Feitefoute van Theal en Preller korrigeer hy. Hoewel hy mistas met sy be- 
twyfeling van die egtheid van die Retief-Dingane-traktaat, doen hy dit in ’n 
moedige gees van eerlike kritiek.25

Die heel eerste volskaalse beskrywing van die Groot Trek in sy eie reg en in 
een boek het presies honderd jaar nadat die Uys-kommissie op sy verkennings- 
tog uitgegaan het, in Londen uit die pen van prof. E. A. Walker verskyn. 
Hierdie eerste wetenskaplike benadering van die Groot Trek deur ’n fynge- 
skoolde en produktiewe skrywer het die werk reeds vyf uitgawes laat beleef: 
in intemasionale historiese kringe word dit nog as die standaardstudie oor die 
onderwerp beskou. As bekleder van die leerstoel in Geskiedenis aan die Uni- 
versiteit van Kaapstad het hy toegang geniet tot meer en beter geordende bron- 
ne as enige van sy voorgangers, wie se werke en bronriepublikasies hy ook tot 
sy beskikking gehad het. Walker het daarna gestrewe om in ’n aantreklike 
literêre styl ’n breë oorsig te gee oor die Groot Trek, volgens die patroon 
van die reeks The Pioneer Histories (onder redaksie van V. T. Harlow en 
J. A. Williamson) waarin sy werk verskyn. Vandaar dat hy hom hoofsaaklik 
verlaat op gedrukte bronne.

Die Groot Trek sien Walker as ’n reis, ’n uitreis, waarop geen terugreis sal 
volg nie; en dit is ..inspired by a very definite spirit and intention, and it 
had lasting and widespread results” .26 Dit word gestel in perspektief van an- 
der massaverhuisings (soos in die Noord-Amerikaanse Weste) en dan vind 
hy dit nog uniek nog, sover dit getalle aangaan, groot. In een opsig vind hy 
dit ..merely an advance upon one sector of the European front, and a small 
sector at that.” 27 In ’n ander opsig vind hy dit groot ..because it was, it still 
is, the central event in the history of European man in southern Africa. The 
results that have flowed from it can be traced far north to the equator and 
beyond” .28 Walker sien twee Trekke. Die eerste Trek begin in 1835 en eindig 
gedurende die jare 1840-1843. Die anneksasie van Natal en die eerste Britse 
optrede in Transoranje lui die tweede Trek in, wat teen 1848 afsluit. Walker 
se Groot Trek eindig dus na dertien jaar.

Walker se selferkende beperkte siening van die Groot Trek as die verhaal 
van ’n reis bring mee dat hy dit nog bekyk as die voorgeskiedenis van die 
Boere-republieke nog as ’n probleem waarvoor Britse staatsmanne te staan ge- 
kom het. Dit is ’n byna noodlottig beperkende raamwerk waarin hy verkies 
om te beweeg. Die probleem waarmee die Britse regering gekonfronteer is, is

25. Sien o.a. Cory, Preller en Blommaert, Die Retief-Dingaan-ooreenkoms (Annale van 
die Univ. van Stellenbosch, Serie B, no. 1, Mei 1924).

26. The Great Trek, Londen, 1934, p. 3. Die vyfde uitgawe het in 1965 verskyn, maar ver- 
skil, wat sy teks betref, nie basies van die eerste nie. In 1939 is ’n Duitse vertaling in 
Leipzig gepubliseer.

27. Ibid., p. 6.
28. Ibid., p. 8.
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baie beslis een van die belangrikste fasette van die hele Groot Trek-verskyn- 
sel, en die wyse waarop die Britse regering dit aangepak het, het die ver- 
loop van die Groot Trek beslissend beïnvloed. Ook ander vername fasette, 
soos sekere ekonomiese aspekte, word nie behoorlik ontwikkel nie. Inderdaad 
bring sy seleksie van gedrukte bronne onmiddellik sekere beperkings in sy 
werk. Sekere onakkuraathede word aangetref.29 Walker bereik ’n literêre effek 
met sy ontlenings aan die Franse reisiger Delegorgue se frase „lekker leeveri". 
Waar Delegorgue dit gebruik om ’n kort, genotvolle ontspanningstydjie onder 
’n groep Trekkers aan te dui, veralgemeen Walker dit sonder meer tot ’n 
grensboer-lewenswyse. Dit is histories ongeregverdig en getuig van ’n gebrek- 
kige historiese ontleding wanneer hy skryf: „The Trekkers had left the Colony 
in search of the free land and labour and security that together made up the 
lekker lewe which had been slipping away from them in their old homes, 
and of the political independence which they believed would alone preserve 
that life.”30

Watter kritiek ook al teen The Great Trek ingebring kan word, is Walker 
se werk nog steeds die enigste wetenskaplike, volskaalse ontleding van die 
Groot Emigrasie deur ’n bekwame professionele historikus.31

Die tweede volskaalse behandeling van die Groot Trek, en wel deur dr. 
M. Nathan, het drie jaar later die lig gesien, ook in Londen. The Voortrek- 
kers of South Africa is deur ’n vaardige penvoerder geskrywe en sy stelsel- 
matige oorsig van die hooffeite is blykbaar as ’n geleentheidspublikasie be- 
doel vir die Eeufeesviering in 1938. Dit is ook grotendeels gebaseer op ge
drukte bronne en sekondêre werke; maar as regsgeleerde en goed georiënteer- 
de skrywer is sy kritiese ontleding van getuienis treffend en verfrissend. 
Soos Theal and Cory blameer Nathan die Britse regering en sy amptenare 
vir die verloop van sake tydens die Groot Trek. Die Trekkers word nie as 
supermense gesien nie. „The achievement of the Voortrekkers lay,” so ver- 
klaar hy, „not so much in nation-building or in constitution-making -  though 
in this respect their performance was respectable -  as in the opening-up of 
Southern Africa to inhabitation by civilised peoples.”32 Nathan kon egter nie 
Walker se werk ewenaar nie.

Gedurende die volgende drie dekades is soveel werk oor die Groot Trek 
gedoen dat ons slegs aan die mees betekenisvolle studies van omvattende op- 
set en wetenskaplike gehalte aandag kan gee. Nuwe roerende kontemporêre

29. Walker sê bv. dat een uit vyftig van die Blankes in die Kaapkolonie getrek het (ibid., 
p. 8). ’n Skatting dat slegs 2% van die Blankes getrek het, is duidelik heelwat te laag. 
Tremens, op p. 16 verklaar hy dat die Blankes in die Kaapkolonie in 1834 ongeveer 
65 000 getel het. As slegs 2% daarvan getrek het, was die Voortrekkers slegs 1 300 
sterk. Dit weerspreek hy self (p. 6).

30. Ibid., pp. 374-5. Sien A. Delegorgue, Voyage dans VAfrique Australe . . . , I, Parys, 
1847, p. 209.

31. Vgl. Muller, „Die Groot Trek” in Die Hervertolking van ons Geskiedenis, pp. 55-57.
32. The Voortrekkers of South Africa, Londen, 1937, p. 394. Vir Nathan sc cie mening
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gebeurtenisse wat weer eens na die Groot Trek teruggevoer kon word, het 
steeds verder uiteenlopende benaderings en gevolgtrekkings meegebring.

Die herdenking van die Groot Trek met die Eeufeesvierings in 1936 en 
1938, asook die inwyding van die Voortrekkermonument in 1949, het die 
Afrikaner-sentriese siening van die Groot Trek voordelig sowel as nadelig 
bei'nvloed. Voordelig, omdat daar nou aan ’n ryke verskeidenheid fasette, 
groot en klein, aandag gewy is. Nadelig, omdat die emosioneel gelaaide at- 
mosfeer waarin aan die nagedagtenis van dapper helde hulde gebring is, geen- 
sins bevorderlik was vir ’n nuwe wetenskaplike perspektivering nie.33

Met sy Die Lewe van Gert Moritz (Kaapstad, 1947, 2de uitgawe, Kaap- 
stad, 1965) het prof. H. B. Thom ’n nuwe standaard gestel vir sowel bio- 
grafieë van Voortrekkerfigure as Voortrekkerstudies in die algemeen. Bestaan- 
de lewensbeskrywings van Piet Retief, Andries Pretorius en Hendrik Potgieter 
word ver oortref. ’n Buitengewoon deeglike kritiese bronne-ontleding volg op ’n 
byna uitputtende bronnenavorsing. Die resultaat is dat die besondere rol van 
die Voortrekkerleier Maritz beter bekend gestel is as ander belangriker leiers. 
Maritz herlewe as ’n mens met voortreflike eienskappe en met swakhede. 
Terselfdertyd word vroeë konstitusionele ontwikkelings by die Voortrekkers 
hervertolk. Die lewensbeskrywing van die begaafde, vroeg gestorwe leier is 
vanuit ’n wetenskaplike Afrikanerstandpunt geskrywe.

In Die Weg na die See sien prof. D. W. Kruger die Groot Trek wesenlik 
as ,,’n daad van nasieskap, ’n lentespruit na ’n lang winter, die eerste groot 
uiting van ’n reeds lang sluimerende en onbewuste gevoel” . Hy beklemtoon 
verder: „Die alles omvattende faktor wat die hele beweging innerlik gebind, 
nasionale betekenis en karakter gegee het, was die drang om onder eie wette 
’n eie Staat te stig, in watter vorm aan die Trekkers gewaarborg sou word 
sekuriteit aan lewe en aan eiendom en daardie burgerlike vryheid en nasionale 
onafhanklikheid wat hulle in die Kaapkolonie ontbeer het” .34 Dit is ’n bena- 
dering wat prikkelende vrae oor die oorsake van die Groot Trek na vore bring.

Die Britse beleid ten opsigte van die Voortrekkers en die Groot Trek in 
die algemeen is in 1949 deur my in Die Britse Owerheid en die Groot Trek 
in die vorm van twee belangrike probleme ontleed. Die oorsake van die Groot 
Trek word nou gedetailleerd in dié raamwerk geplaas. Op groter doek word 
vier faktore agter die Britse optrede teenoor die Groot Trek van mekaar on- 
derskei: daar word tot die slotsom gekom dat „die finansiële faktor op sig- 
self meer gewig gedra het as die kommersiële faktor, die faktor imperialisme

oor die werk kyk sy Not Heaven Itself, An Autobiography, Durban, 1944: „it con
tains some of my best work . . .  It was a genuine attempt at historical research. The 
material was often difficult to find” (p. 241). Nathan se intensiewe studie oor Van 
Rensburg en Tregardt is ook in Afrikaans gepubliseer as Die Epos van Trichardt en 
Van Rensburg, Pretoria, 1938.

33. Sien verder Muller, „Die Groot Trek” in Die Hervertolking van ons Geskiedcnis, p. 53. 
Soos blyk uit die volgende gedeeltes, het ek meermale hierdie studie benut.

34. In Argief-jaarboek vir S.A. Geskiedenis, lste jg., I, 1938, pp. 49 en 51.
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en ryksbeveiliging, en die filantropiese faktor tesame” . Stoflike oorwegings 
word in hierdie studie met geestelike of ideële in noue verband gebring; die 
Britse beleid word nie veroordeel nie, maar verklaar.35

Stoflike aspekte word ook deur prof. A. N. Pelzer ontleed in sy Geskiedenis 
van die Suid-Afrikaanse Republiek, I, Wordingsjare. Die ekonomiese en maat- 
skaplike ontwikkeling van die Oor-Vaalse Emigrantegemeenskappe is deur 
hom as worstel- en wordingsjare uitgebeeld: „Met ’n toewyding eie alleen aan 
hulle wat deur ’n geslagtelange ontbering gesterk is met ’n gees van sterwe 
of wen, het die Transvaalse boer, voortgestu deur dieselfde instinktiewe drang 
tot selfstandigheid wat die Groot Trek moontlik gemaak het, die een hinder - 
nis na die ander oorwen, uiteindelik homself oorwen en teen die einde van 
die 50-er jare, ’n by pioniersomstandighede aangepaste staatsvorm daarge- 
stel.” Die ekonomies-maatskaplike siening van ’n Transvaalse grensboerge- 
meenskap, wat, as ’n verhuisde Kaapse grensboergemeenskap na aanpassing 
soek, is ’n realistiese, vrugbare benadering.36

In sy behandeling van die eenheidstrewe tussen Trekkers wat deur hulle 
verhuising verdeeld geraak het, vestig prof. F. A. van Jaarsveld die aandag op 
antropo-geografiese invloede. Die Trek word deur hom gesien as ’n daad 
van vrywillige segregasie wat gelei het tot „die verdeling van Suid-Afrika 
in ’n republikeinse Noorde en koloniale Suide” en hy wys daarop dat ingewik- 
kelde probleme vir albei dele daaruit voortspruit. Van Jaarsveld sien „die 
eenheidstrewe tussen die republikeinse Afrikaners wat oorspronklik ’n geheel 
was met die uittog” , as „die mees fundamentele en sentrale probleem in die 
geskiedenis van die republikeinse Noorde tot 1864 . . .” Hieruit vloei voort 
sy opvatting, ’n ongewone, dat die Groot Trek eintlik eers in die vroeë jare 
sestig afgesluit is.37 38 39

Aan verskillende ander belangrike aspekte van die Groot Trek het verskeie 
Afrikaansskrywendes aandag gegee.

Die rol wat die Amerikaanse sendelinge gedurende die ontplooiingsjare

35. Die eerste uitgawe is in Kaapstad gepubliseer, 'n tweede hersiene uitgawe in Johan
nesburg in 1963 en ’n vierde in Pretoria en Kaapstad in 1977. Die aanhaling is op p. 299 
van laasgenoemde.

36. Die werk het in 1950 in Kaapstad verskyn; die aanhaling is op p. 7.
37. Die Eenheidstrewe van die Republikeinse Afrikaners, I, Pioniershartstogte (1836- 

1864), Johannesburg, 1951. Die aanhalings is op p. 11. Walker besig die benamings 
„the Colonial South” en „the Trekker North” (The Great Trek, 1934, pp. 12 en 13), 
maar i.v.m. die tydperk ná 1880.

38. Die Eerste Amerikaanse Sendelinge onder die Matabeles (in Arg.-jrb. vir S.A. Ge
skiedenis, 13de jg., I, 1950) en Die Eerste Amerikaanse Sendelinge onder die Zoeloes, 
1835-1838 (in Arg.-jrb. vir S.A. Geskiedenis, 21ste jg., I, 1958).

39. Oor ander sendinggenootskappe se rol in Suid-Afrika gedurende die Groot Trek- 
tydperk is daar nog geen sulke omvattende studies gelewer nie. Kyk E. Strassberger, 
The Rhenish Mission Society in South Africa 1830-1950, Kaapstad, 1969. Vgl. Muller, 
Britse Owerheid, 1969, p. 7.
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van die Groot Trek gespeel het, word deur prof. D. J. Kotzé in twee ge- 
detailleerde studies ontleed.38 Dit het so gebeur dat Amerikaanse sendelinge 
hulle slegs kort tevore binne en digteby albei die groot militêre ryke, die 
van die Matebele en die Zoeloe, gevestig het. As vreemdelinge uit ’n ander vas- 
teland met min of meer soortgelyke verskynsels, was hulle dus in ’n beson- 
der gunstige posisie om waardevolle waarnemings te maak en beskrywinge na 
te laat oor die gewoonlik gewelddadige ontmoetings tussen die Voortrekkers 
en die volgelinge van Moselikatse en Dingane. En nie alleen was hulle siening 
van belang nie, maar as brengers van die Christelike Blanke beskawing was 
hul rol in Suid-Afrika gedurende dié jare van heelwat betekenis.39

Die vroeë konstitusionele ontwikkeling onder die Voortrekkers is ’n opval- 
lend belangrike aspek wat heel moeilike probleme oplewer. Hierop werp prof. 
J. S. du Plessis welkome lig.40 Byna dieselfde kan gesê word van Afrikaner - 
nasionalisme as oorsaak en gevolg van die Groot Trek. In die breë kan twee 
gedagterigtings hier onderskei word: die een dat nasionalisme reeds ’n baie 
belangrike rol in die oorsake-kompleks van die beweging gespeel het; en die 
ander dat Afrikaner-nasionalisme eintlik eerder ’n vername uitvloeisel van 
die Groot Trek was as wat dit beslissend tot die ontplooiing van die Trek 
meegewerk het. Die eerste opvatting word veral deur dr. C. Beyers41 en dr. 
M. C. E. van Schoor42 gehuldig en die tweede veral deur prof. F. A. van 
Jaarsveld43 en skrywer van hierdie werk.44

Omdat die Groot Trek die weg help voorberei het vir die ontstaan van 
drie Hollandse Kerke in Suid-Afrika, kan verstaan word dat Afrikaner-kerk- 
historici vandag nog wyd uiteenlopende menings daaroor huldig. Die houding 
van die Kaapse Kerk t.o.v. die Groot Trek is bv. ’n punt van dispuut en dit 
kan nie vermy word in die skryf van enige algemene kerkgeskiedenisse van 
Suid-Afrika nie.45

Afrikaner-geskiedskrywers het dus nog geen ten voile ontwikkelde geheel- 
beeld van die Groot Trek geskep nie. Aan baie fasette is aandag gewy, maar dit

40. Die Ontstaan en Ontwikkeling van die Amp van die Staatspresident in die Zuid- 
Afrikaansche Republiek, 1858-1902 (in Arg.-jrb. vir S.A. Geskiedenis, 18de jg., I, 
1955). Vgl. ook C. F. Nieuwoudt se Die Ontstaan en Ontwikkeling van die Uitvoerende 
Gesag in die Zuid-Afrikaansche Republiek, Kaapstad, 1964.

41. „Die Groot Trek met betrekking tot ons Nasiegroei” (in Arg.-jrb. vir S.A. Geskiede
nis, 4de jg., 1 ,1941, pp. 1-16).

42. Die Nasionale en Politieke Bewuswording van die Afrikaner in Migrasie en sy Ont- 
luiking in Transgariep tot 1854 (in Arg.-jrb. vir S.A. Geskiedenis, 26ste jg., II, 1963).

43. Die Ontwaking van die Afrikaanse Nasionale Bewussyn 1868-1881, Johannesburg, 
1957.

44. Waarom die Groot Trek geslaag het (Mededelings van Unisa, B.12, Pretoria, 1960). 
Die standpunt is ook reeds gehuldig in Muller, Britse Owerheid, lste uitgawe, 1949, 
pp. 78-79.

45. Sien o.a. S. P. Engelbrecht se Geskiedenis van die Nederduitsch Hervormde Kerk van 
Afrika, Kaapstad ens., 3de druk, 1953 en ibid., dr. G. D. Scholtz se Geskiedenis van
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is nie in besonderhede gei'ntegreerd ontleed nie. In heel breë raamwerk kan 
die stippellyne van ’n Afrikanerbeeld onderskei word, raaar heelwat aspekte 
is nog nie indringend ondersoek nie. ’n Gedetailleerde sintese moet nog ge- 
doen word.

Onder die Engelsskrywendes moet prof. W. M. MacMillan se The Cape 
Colour Question (lste uitgawe, Londen, 1927, en 2de uitgawe, Kaapstad, 1968) 
en Bantu, Boer and Briton (lste uitgawe, Londen, 1929, en 2de, hersiene uit
gawe, Oxford, 1963) deegliker aandag geniet. Deurdat MacMillan die destydse 
nuutgeopende dokumente van dr. John Philip gebruik het, het hy deur die 
oë van dr. Philip na die Groot Trek gekyk. Noodwendig het dit ’n bykans 
volkome teenoorgestelde siening meegebring as wat Afrikaansskrywendes ge- 
huldig het. MacMillan sien die Groot Trek-jare as ’n sleuteltydperk toe ’n 
verkeerde uitdraaipad gevolg is : met die Groot Trek is een van die groot foute 
in die Suid-Afrikaanse geskiedenis begaan deurdat ’n rampspoedige rassebe- 
leid ingevoer is. MacMillan baseer sy geskiedskrywing te onkrities op die 
kontemporêre siening van Philip. Kategoriese stellings moet dus verwag word 
soos dat die Groot Emigrasie „the great disaster of South African history” is 
en ..Seldom has any historical movement been so successful -  and more than 
successful since in the end the Frontier Resurgent has swept back and overrun 
the bastions of the Cape itself.” Die beskawingswerk van die Voortrekkers 
is in sy oë prematuur en oppervlakkig gedoen; en die vroeë ontwilckeling van 
die Transvaalse Trekkergemeenskappe is „a sorry story of petty internal dis
sensions and of state bankruptcy” . In die staatkundige sfeer sien MacMillan 
die Trek tereg as die vemietiger van Suid-Afrikaanse eenheid.46

In meerdere of mindere mate het MacMillan se siening van die Groot Trek 
ook prof. C. W. de Kiewiet beïnvloed. Eers het laasgenoemde die Britse be- 
leid teenoor die Groot Trek ná 1848 skitterend ontleed47 en toe in A History 
of South Africa, Social and Economic (Oxford, 1941, en daarna herhaalde 
kere onveranderd herdruk) ’n beter geperspektiveerde en wetenskaplik fyner 
gebalanseerde vertolking as MacMillan daarvan gegee. De Kiewiet skryf die 
Groot Trek „had become the focus of a powerful patriotic sentiment . . . 
the Voortrekker leaders came to be considered the founders of modern South 
Africa . . .”48 Hy sien die Trek anders. In sekere sin is dit maar net ’n groot - 
skeepse versnelling van die agtiende-eeuse uitbreidingsbeweging. Toe die 
grensboere opgemerk het dat hulle die Oosgrens-Bantoe nie maklik deur ’n

die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk, Pretoria, 1957; G. D. Scholtz se 
Die Geskiedenis van die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk van Suid- 
Afrika, 1842-1885, Kaapstad ens., 1956, en ibid., Antwoórd aan prof. dr. S. P. Engel- 
brecht, Johannesburg, 1957. ’n Meer onlangse akademiese werk oor die Gerefor- 
meerdes is dr. B. Spoelstra se Die ..Doppers” in Suid-Afrika 1760-1899, Kaapstad, 
1963.

46. Sien Muller „Die Groot Trek” in Die Hervertolking van ons Geskiedenis, pp. 62-64.
47. British Colonial Policy and the South African Republics, 1848-1872, Londen, 1929.
48. A History of South Africa, p. 52.
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frontaanval kon oormeester nie, het hulle ’n flankaanval probeer wat hulle 
buitekant Britse beheer gevoer het en die inboorlinge gevaarliker sou tref. 
Dit veronderstel ’n fyn berekende, planmatige taktiese sin by die leiers van 
die Trek.49 Die Trek sien hy as „a natural movement with an instinctive stra
tegy of its own”. Hy onderskei twee spoorslae: grondhonger en „a deep 
sense of grievance” .50 Met skerp lyne teken De Kiewiet die betekenis van die 
Groot Trek: „It burst the bonds which the Dutch and British Governments 
had endeavoured to place on territorial expansion . . .  It made for ever im
possible the segregation of the white and black races in separate areas of 
settlement. It immensely complicated the problems of controlling their rela
tionships . . . The Great Trek indissolubly linked the future of all South 
Africa with the Boer race . . .  A large and determined part of the population 
moved beyond range of the modifying influences of the thought and swiftly 
changing mental climate of the mother colony . . . Deep into the nineteenth 
century they took the non-literary and non-industrial habits of the eighteenth 
century. Thus were fixed those attitudes and habits of mind which later re
turned from exile profoundly to influence all South Africa” .51

De Kiewiet het MacMillan se subjektiewe siening op so ’n wyse geobjekti- 
veer dat dit in Engelsskrywende kringe hier en oorsee Theal, Cory, en Nathan 
se opvattings bykans uitgewis het. Ook op die Afrikaner-historiografie oefen 
De Kiewiet invloed uit. Sy omvattende siening en breë perspektief, en stilisties 
hoogstaande werk, bied ’n aantreklike verruiming van ’n beperkte Afrikaans- 
skrywende benadering wat nog oor geen hoogs ontwikkelde totaalbeeld be- 
skik nie. Tog bring De Kiewiet se werk mee dat die gewone historiese sie- 
nings in Engels en in Afrikaans aangebied mekaar nou minder as tevore 
vind.52

Dit is basies die MacMillan-De Kiewiet-siening wat prof. J. S. Galbraith 
in Reluctant Empire verder hersien. Hy vind dat dr. Philip se rol in die 
Suid-Afrikaanse geskiedenis oordryf is en meen die vertolking van die Britse 
beleid „in terms of the clash of ‘economics’ and ‘humanitarianism’ is an 
oversimplification” . Die faktore agter die beslissings van die imperiale admi- 
nistrateurs is te ingewikkeld om maklik in afgebakende kategorieë te plaas. 
Galbraith bied geen oorspronklike hervertolking van die Trek nie; geen ont- 
leding van die Trek as geheelverskynsel word eens beoog nie.53

49. Vgl. ook L. M. Thompson: „The Great Trek was a sudden, dramatic leap forward, 
which turned the flank of the southern Nguni chiefdoms . . .” (in Wilson en Thomp
son, reds., Oxford History, I, p. 406). Kyk ook p. 10.

50. Ibid., pp. 53-54.
51. Ibid., p. 56.
52. Sien verder Muller „Die Groot Trek” in Die Hervertolking van ons Geskiedenis, pp. 

64-66.
53. Reluctant Empire, British Policy on the South African Frontier 1834-1854, Berkeley 

ens., 1963, p. vii.
Terwyl ek verskil met prof. W. M. MacMillan se verdediging van dr. Philip teen
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Benewens die behandelde Engelsskrywendes het nog ander Engelsskrywers 
aan temas rakende die Groot Trek aandag gegee. Belangstelling is by uitstek 
toegespits op die Voortrekkers en rasseverhoudings, die Voortrekkertydperk 
in die geskiedenis van Natal en lewensbeskrywings van belangrike Bantoe- 
leiers van die Trekkertyd. Die Groot Emigrasie word gesien as ’n sleutel- 
periode in die ontwikkeling van rasseverhoudings in Suid-Afrika. Van Agar- 
Hamilton54 en MacCrone55 se vroeë studies loop die lyn deur na Patterson56 en 
Northcote57 se resente werke. Gesaghebbende studies oor vername fasette van 
die Natalse Trekkergeskiedenis word deur Smith58 en Hattersley59 gelewer. Baie 
welkome biografieë van Moselikatse60 en Dingane61 help om aan die Bantoe- 
standpunt beter reg te laat geskied.

Die Bantoe-geskiedskrywing self het nog nie veel oor die Groot Trek opge- 
lewer nie. Westerse wetenskaplike geskiedskrywing word nie in die Bantoe- 
kultuur aangetref nie. Aangesien die Bantoe voor sy aanraking met die Blanke 
nie ’n geskrewe taal ontwikkel het nie, het hy nie self skriftelike bronne ge- 
skep en bewaar nie. Sy geskiedskrywing was dus afhanklik van sy mondelinge 
oorlewerings, waarvan daar heelwat, en van verskillende soorte, bewaar gebly 
het. Dit was sendelinge wat die Bantoetale op skrif begin stel het, en dit 
is derhalwe verstaanbaar dat die eerste Bantoe-geskiedskrywers sterk onder 
sendinginvloed sou optree en gewoonlik uit ’n Christelike, humanitêre stand- 
punt sou skryf. S. M. Molema is een van die eerste van dié skrywers wat

Galbraith, kan ek met MacMillan saamstem dat sekere van Galbraith se veralgeme- 
nings aanvegbaar is (kyk die resensie deur MacMillan in Race, deel VI, no. I, Julie 
1964, pp. 78-79). Simplicity is the most deceitful mistress that ever betrayed man” 
kies Galbraith as leuse (Reluctant Empire, p. xiii). Dan beweer hy die probleme waar- 
mee die Britse beamptes te kampe gekry het „were inherently insoluble. Every gover
nor between 1834 and 1854 left the Cape frontiers in a more inflamed condition than 
he had found them; . . (p. 30). Die goeweme irs se mislukking was ..predetermined”
(p. 61). ..D’Urban . . . was predestined to fail” (p. 98). Galbraith sê kategories goewer- 
neur Napier was „not a ‘humanitarian’ ” (p. 145). ..Against the Boer cavalry,” lui sy 
voortvarende verklaring, „the most redoubtable native tribes were almost helpless” (p. 
181). Nieteenstaande sekere oorvereenvoudigings, gee die vakhistorikus uit die Ameri- 
kaanse Weste ’n prikkelende siening wat heelwat nuwe opvattings sistematiseer.

54. J. A. I. Agar-Hamilton, The Native Policy of the Voortrekkers, 1836-1858, Kaapstad, 
jaartal onvermeld.

55.1. D. MacCrone, Race Attitudes in South Africa, Historical, Experimental and Psy
chological Studies, Oxford, 1937.

56. S. Patterson, The Last Trek, Londen, 1957.
57. C. Northcote, Robert Moffat: Pioneer in Africa, 1817-1870, Londen, 1961.
58. E. W. Smith, The Life and Times of Daniel Lindley (1801-1880), Londen, 1949.
59. A. F. Hattersley, The British Settlement of Natal: A Study in Imperial Migration. 

Cambridge, 1950.
60. P. Becker, Path of Blood: The Rise and Conquests of Mzilikazi, Founder of the Mata- 

bele Tribe of Southern Africa, Londen, 1962.
61. Ibid., Rule of Fear. The Life and Times of Dingane King of the Zulu, Londen, 1964. 

Kyk verder Becker se Hill of Destiny: The Life and Times of Moshesh, Londen, 1969, 
en E. A. Ritter se Shaka Zulu, Londen, 1955.
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later weer sy pen optel.62 Naas horn is daar die Zoeloe-skrywende E. M. M. 
Fuze oor die Trekkers en die Zoeloes03 en J. H. Soga, die seun van ’n Skotse 
moeder en self met ’n Skotse vrou getroud, met sy The South-Eastern Ban
tu.6*

In soverre meer resente Bantoe-geskiedskrywing ondubbelsinnig as sodanig 
herkenbaar is, bied dit ’n deur en deur anti-Blanke en anti-Christelike her- 
vertolking van die Groot Trek. Dié geskiedskrywing spruit voort uit die ont- 
waking van ’n Swart nasionale bewussyn, aangevuur deur die voorbeeld van 
die selfstandigwording van ander Nie-Blankes in Asië en Afrika, en staan 
klaarblyklik onder Marxistiese invloed. Die Blankes word vandag as die vyan- 
de van Nie-Blanke vryheid gesien: vir lig en inspirasie op aksie t.o.v. die 
huidige toestand word met ’n Marxistiese uitgangspunt na die verlede ge- 
gaan.65 „For a people engaged in a liberatory struggle,” verklaar N. Majeke, 
„it is necessary to rewrite its history of the past . . Die Voortrekkers sien 
hy as aggressiewe, agterlike, feodale invaders wat met sendelinge se steun on- 
geregverdigde voordele behaal uit twiste tussen stamme. Hy oordeel dat 
die liberale MacMillan die geskiedenis vervals het.66 ’n Verdere Nie-Blank-sen- 
triese werk wat ook in die Van Riebeeck-herdenkingsjaar onder die skuilnaam 
„Mnguni” verskyn het, sien die Kaapse grensboere, nie as heldhaftige pioniers 
nie, maar swakkelinge wat uit vrees vir die Xhosa na die Sesde Oosgrens- 
oorlog noordwaarts padgee. „This flight from the life and death land-war be
tween England and the Xhosas,” skryf hy, „was known as the ‘Great Trek’.”67 
Hy veroordeel die dade van die Blanke en regverdig die dade van die Nie- 
Blanke. Vir hom is die Groot Trek maar net nog ’n episode in „a history 
of 300 years of struggle between oppressors and oppressed” . Hy wil ’n studie 
laat maak van „these forces of liberation and reaction” en daarom moet na- 
gegaan word hoe albei ontstaan het. As die verlede geken word, meen hy,

62. The Bantu Past and Present, Edinburg, 1920, en Chief Moroka: His Life, his Times, 
his Country, and his People, Kaapstad, 1951.

63. Abantu Abamnyama Lapa Bavela Ngakona (Die Swartmense, van waar hulle kom), 
Pietermaritzburg, jaartal onvermeld. Vir inligting, advies en vertaling van Zoeloe- 
geskrifte betuig ek my dank aan prof. D. Ziervogel, Departement van Bantoetale, 
Universiteit van Suid-Afrika.

64. Johannesburg, 1930.
65. F. A. van Jaarsveld, Ou en Nuwe Wee in die Suid-Afrikaanse Geskiedskrywing (Mede- 

delings van Unisa, A.16, Pretoria, 1961, pp. 48-49).
66. The Role of the Missionaries in Conquest, Johannesburg, 1952, Introduction (aan- 

haling), pp. 77, 83, 87, 92 en 94. K. S. Hunt verklaar dat die naam Nosipho Majeke 
’n skuilnaam is van iemand wat vanuit ’n Marxistiese standpunt argumenteer. Kyk 
The Governorships of Sir G. Lowry Cole in Mauritius (1823-1828) and the Cape of 
Good Hope (1828-1833) . . . (ongep. Ph.D.-proefskrif, Univ. van Londen, 1970, p. 163, 
noot 2).

67. Three Hundred Years: a History of South Africa, Lansdowne, Kaapstad. jaar onvermeld, 
p. 81. C. Saunders identifiseer ,,Mnguni” as Hosea Jaffe (geb. in Kaapstad in 1921). 
Vgl. Kronos, vol. 11, 1986, p. 75.
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is dit reeds ’n voorwaartse stap „in knowing the road to liberation”.68 69 70 71 Hier 
is ’n aktivis wat die bestaande orde wil omverwerp wat deur Blanke daad- 
krag geskep is en gehandhaaf word.

Daar is aanduidings dat ons hier nie met ’n tipiese Bantoe-siening te doen 
het nie, maar wel met ’n oorsese, gekultiveerde hervertolking van die Groot 
Trek. Die voorstelling dat alle Blankes sou saamgespan het om die grond 
van die Bantoe te vat, en die Bantoe deur die toedoen van sendeling-im- 
perialiste in ’n Boere-feodalisme en in ’n Britse kapitalisme gedwing sou wees, 
waaruit ’n Bantoe-sosialisme hulle sou moet verlos, skyn duidelik op ’n 
Marxistiese invloed te dui. Of hierdie Nie-Blank-sentriese hervertolking van 
die Groot Trek werklik deur Nie-Blankes geskryf is of nie, neem nie die feit 
weg dat dit ’n belangrike nuwe interpretasie van die Groot Trek verteenwoor- 
dig waarmee in die toekoms terdee rekening gehou moet word nie. Na alle 
waarskynlikheid het ons hier voorlopers van Russiese Marxistiese werke oor 
Suidelike Afrika. Prof. I. I. Potekhin, ’n vorige direkteur van die Moskouse 
Afrika-Instituut, het beklemtoon dat Russiese historici die waarheid in terme 
van die Marxistiese en Leninistiese leerstellings sal vind: die tyd van die 
Westerse vervalsers en verdraaiers van die waarheid is verby.

In Potekhin se Formirovanie Natsionatnoi Obshchnosli Uzhno-Afri- 
kanskikh Bantu (Die Totstandkoming van die Nasionale Gemeenskap (of 
„Eenheid”) van die Suid-Afrikaanse Bantoe), gepubliseer te Moskou in 1955, 
behandel hy die Zoeloe-geskiedenis en die Groot Trek-tydperk kortliks aan 
die hand van beskikbare Engelstalige gedrukte literatuur en bronne. Die 
Marxistiese raamwerk is voorop. So word Engelse agente as aanblasers van 
die paleismoord op Shaka gesien: ter wille van Britse koloniale uitbreiding 
moes die sterk sentrale gesag van die Zoeloestaat „gelikwideer” word. Deur 
Potekhin se opvolgers word nou ernstige aandag aan rassebotsings gedurende 
die Groot Trek in die vooruitsig gestel.09

68. Op. cit., Introduction.
69. Potekhin se Formirovanie het die lig gesien as ’n publikasie van die Instituut van Etno- 

grafie, Nuwe Serie, deel XXIX, wat ressorteer onder die Russiese Akademie van 
Wetenskappe. Vgl. veral p. 54. Graag bedank ek mev. E. Foxcroft, hoof van die De- 
partement Russies aan die Universiteit van Suid-Afrika, vir die vertaling van gedeeltes 
van hierdie boek. Kyk verder Muller, „Die Groot Trek” in Die Hervertolking van ons 
Geskiedenis, pp. 69 en 71 (veral noot 70).

70. Muller, „Die Groot Trek”, p. 49.
71. Wilson en Thompson se Oxford History of South Africa, I, is ’n voorloper van ’n 

reeks algemene sinteses wat as korrektief wil dien op die vorige te eensydige Blank- 
sentriese sienings van die Difaqane- en die Groot Trek-tydperke. Dit is ’n onderdeel 
van ’n interdissiplinêre benadering van die verlede van Afrika wat tans deur ’n aktiewe 
skool Afrikaniste, by uitstek in die V.S.A., Kanada, Groot-Brittanje, Frankryk en 
Wes-Duitsland, beoefen word. Tot dusver is die herinterpretasie eensydig toegespits 
op die migrasies en onderneminge van die Nie-Blanke, en word baic min oor die Voor- 
trekkers gedoen. Die historici se groot probleem is natuurlik ’n chroniese gebrek aan 
bctroubare skriftelike bronne, waar min van hulle bowendien die Suid-Afrikaanse
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Uit hierdie bondige oorsig van die werk wat oor die Groot Trek gedoen is, 
blyk die opvallendste leemtes in ons geskiedskrywing. Daar is slegs een om- 
vattende professionele geheelbeeld van die Groot Trek, en dié is reeds in 1934 
gekonsipieer. Benewens die baie beperkende raamwerk waarin Walker skryf, 
het daar sedertdien heelwat verdere gebreke by hom aan die lig gekom. Ander 
skrywers het of algemene oorsigte gegee sonder diepgaande bronnestudie of 
net op enkele fasette van persone uit die Groot Trek-tydperk gekonsentreer.

Dan het verder geblyk dat daar vandag drie duidelik uiteenlopende inter- 
pretasies van die Groot Trek is. Vir die Afrikaner-geskiedskrywer is dit die 
heroïese, eerste ware republikeinse tydperk waarin deur ’n tydige reeks helde- 
dade die Afrikanervolk die behoud van sy identiteit, asook van sy Nie-Blanke 
beleid, verseker is. Vir hedendaagse Engelsskrywende geskiedkundiges is dit 
’n rampspoedige tyd toe verdeeldheid en kortsigtigheid geseëvier het en nuwe 
probleme geskep is omdat daar ’n ontvlugting, en nie ’n oplossing nie, van ou 
probleme was. Alhoewel geen ontwikkelde skool van Bantoe-geskiedskrywers 
nog erken kon word nie, skyn vae aanduidings daarop te dui dat, veral onder 
Marxistiese invloed, die Groot Trek as ’n veroweringstydperk gesien mag word, 
waarin magtiger Blanke veroweraars daarin geslaag het om in groot dele van 
Suid-Afrika onderling verdeelde Nie-Blankes se grond, vee en arbeid te ver- 
ower.70

Aan ’n nuwe grootskaalse werk oor die Groot Trek is daar vandag ’n beson- 
dere behoefte. Uit wydverspreide nuwe bronne moet met behulp van uitput- 
tende navorsing op wye doek en in breë perspektiewe, ’n nuwe beeld van die 
Groot Trek geskep word. Die beeld moet pas by nuwe lig wat teen die vroeë 
jare sewentig van die twintigste eeu op die betekenis van die Groot Trek ge- 
werp word; in die afgelope twee dekades het veel gebeur wat penne na radi- 
kale hervertolkings gevoer het. Dit is ’n uitdaging vir die historikus: enige 
hervertolking van die Groot Trek vandag is problematies omdat die beweging 
wesentlik die huidige orde in Suid-Afrika ingelui het, en daar gevoel word 
dat die magsposisie van die Blanke met die voortbestaan van die huidige orde 
saamhang. Vandaar dat baie skrywers geneig is om hul eie emosies na die 
Groot Trek-tydperk terug te projekteer. Daar is reeds ’n Swart-sentriese ver- 
tolking van die Groot Trek wat die tradisionele Blank-sentriese interpretasie 
wil verdring.71 Om die Nie-Blanke (insluitende die Kleurling) se rol beter tot

argiewe deeglik kan deurwerk. Daarby ondervind hulle ernstige probleme i.v.m. die 
kontroleerbaarheid van gegewens wat hulle wil haal uit ander dissiplines, veral weens 
’n eie gebrek aan taalkundige en ander gespesialiseerde kennis. In afdelings I (i) en 
I (ii) van my Literatuur- en Bronnelys word, naas enkele algemene sinteses deur J. D. 
Fage en R. A. Oliver, A. Atmore, J. D. Omer-Cooper en R. Comiven, ook ’n aantal 
gespesialiseerde tydskrifartikels, bv. uit die Journal of African History en die African 
Historical Studies, deur jonger skrywers soos M. Legassick, G. J. Liesegang, W. F. 
Lye, P. B. Sanders en S. Marks vermeld. ’n Planmatige bundeling van soortgelyke 
korter studies het reeds begin verskyn onder redaksie van L. M. Thompson in African 
Societies in Southern Africa: Historical Studies, Londen, 1969.
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sy reg te laat kom, doen onlangse skrywers afbreuk aan Trekker-inisiatief. 
Een van die grootste gebreke is dat die direkte oorsaaklike verband tussen 
die ingewikkelde bevolkingsmigrasies in die vroeë negentiende eeu misgekyk 
word. Kardinale skakels wat historiese betekenis moet smee, hang los. Daar 
word wel ’n oorsaaklike verband gelê tussen die versnelde migrasie van die 
Afrikaner-trekboer en die fenomenale opkoms van Nguni-mag in die heden- 
daagse Zoeloeland. Dit is egter ’n aanvegbare hipotese, terwyl ’n bewysbare 
verband tussen Bantoe-migrasies en die Groot Trek geïgnoreer word. Uit be- 
troubare primêre bronne is dit duidelik dat die Difaqane sedert ongeveer 1823 
baie duisende Nie-Blankes onverbiddelik suidwaarts oor die Kaaps-koloniale 
grense gedruk het. In die grensboergemeenskap is die reeds fyn balans daar- 
deur ernstig verstoor. Inderdaad dra dit by tot die veroorsaking van die Groot 
Trek. Weens die chroniese gebrek aan arbeiders in die grensboergemeenskap 
tree talle van hierdie Nie-Blanke emigrante in diens van grensboere wat Voor- 
trekkers word, en so dra hulle weer by tot die opening van die noordelike 
binneland onder beheer van Blanke Trekkers.

By Afrikaner-historici word die Trek soms geregverdig as ’n roeping om 
die Christelike beskawing te versprei. Engelsskrywendes sien dit dikwels as ’n 
vorm van aggressie wat daarop bereken was om die vitale elemente van die 
Bantoe-bestaan -  sy grand, vee en arbeid -  aan te tas. Oor die algemeen 
genome, sien Afrikaner-historici te weinig negatiefs en destruktiefs in die Trek, 
terwyl Engelsskrywendes te weinig positiefs en konstruktiefs daarin sien. Ook 
’n Bantoe-vertolking moet in ag geneem word om die geheelbeeld te voltooi. 
Die talle bronne wat deur sendelinge en amptenare nagelaat is en wat die 
Bantoehouding openbaar, moet meer krities gehanteer word. Blankes het dik
wels hulle eie vertolking aan die Bantoe-standpunt gegee, terwyl laasgenoemde 
allermins as sinoniem met die van ’n Christelike Westerse standpunt beskou 
kan word. In geval van Bantoe-Blanke-botsings kan vrugbare hervertolkings 
aangebied word.

Daar is ’n besonder groot hoeveelheid ongepubliseerde dokumentemateriaal 
beskikbaar wat betreklik min aandag geniet het. Omdat die materiaal so ver- 
spreid is in Suid-Afrika, in vier provinsiale staatsargiewe, kerkargiewe, kantore 
van aktes en van die landmeters-generaal, in sendingargiewe, meesterskantore, 
dokumente-versamelings van biblioteke en private kolleksies, en oorsee in baie 
lande in soortgelyke versamelings -  is slegs sekere klasse boustowwe, en soms 
deur toevallige seleksie, deur geskiedskrywers benut. Geen skrywer het al die 
vernaamste Voortrekkerbronne probeer koordineer en daarna gestreef om hul 
gegewens in ’n geheelbeeld te integreer nie. Juis só ’n prosedure is essensieel, 
want enige grondige hervertolking van die Groot Trek moet in die eerste in- 
stansie aan die hand van bronne gedoen word. Waar ons bestaande historiese 
literatuur in die meeste gevalle nie stewig op enigsins uitputtende bronnena- 
vorsing berus nie, is dit des nodiger om die pylers waarop ons nuwe beeld van 
die Groot Trek moet rus, in die dieptes af te laat op die betekenisvolste feite
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van die verlede. Hoe deegliker dit gedoen word, hoe aanneemliker en stand- 
houdender behoort die hervertolkingsproses te wees.

Uit die oorspronklike bronne kan goed bekende, swak bekende of onbe- 
kende figure uit die Groot Trek-periode helderder na vore kom. Die identi- 
fikasie van persone, eers in die Kaapkolonie en later weer op trek, is ’n voor- 
arbeid alvorens hul presiese aandeel in die verloop van die Trek bepaal kan 
word.72 „It is men who make history,” verklaar prof. H. Butterfield, „who 
really do things. All interpretations of history must be construed in the light 
of this fact.”73 74

Vanselfsprekend skryf die historikus in die lig wat sy eie tyd op die 
tema werp, asook in die lig wat sy voorgangers geniet het. Tog kan ’n te 
bewuste vertolking vanuit die mees opvallende hedendaagse resultate van die 
Groot Trek weer te beperkend op hervertolking inwerk. Teen 1973 is die 
langtermyn-resultate van die Trek allermins uitgekristalliseer. ’n Meer univer- 
sele siening van die Trek is om dit te vertolk as ’n rebellie wat uiterlik die 
vorm van ’n bevolkingsverhuising aangeneem het. Om die Groot Trek in beter 
perspektief te plaas, moet bevolkingsverhuisings en grootskaalse emigrasie- 
bewegings, benewens rebellies en revolusies, in ander plekke en ander tye ver- 
gelykenderwys bestudeer word.

Die Groot Trek is ’n gekompliseerde gebeurtenis wat, ontleed in sy elemente, 
by ’n hele paar wêreldstrominge inskakel.

Dit is ’n emigrasie van grensboere. Soos ook elders in die vroeë negen- 
tiende-eeuse wêreld, waar Noord-Amerikaners op ’n groot vasteland wes- 
waarts beweeg en verspreide Blankes in die geweldig uitgestrekte Stille Oseaan- 
gebied hulle in baie rigtings begewe, verhuis Blanke grenskoloniste na nuwe 
grensstreke waarin, of in die omgewing waarvan, Nie-Blanke inboorlinge 
woon wat, volgens Westerse standaarde, op ’n laer beskawingstrap verkeer. 
Die Groot Trek is een van die laaste vinnige versnellings van ’n enorme 
Blanke ekspansieproses oor bykans al die oorgeblewe gebiede van die wêreld 
wat hulle nog daartoe geleen het. Na sowat drie eeue sou die uitbreidings- 
proses haas begin doodloop. Dieselfde tyd ook as wat die Franse Noord- 
Afrika koloniseer, beweeg Afrikanerboere noordwaarts. Op die Franse het 
die Afrikaners ’n voorsprong gehad. Die gebied waarin die Afrikaners beweeg 
het, was dankbaarder en die oorspronklike inwoners op ’n laer beskawings- 
peil. As ervare grensboere uit die suide, was die Trekkers beter by die eise 
van die grenslewe aangepas.7* Hulle was, as draers van die Wes-Europese be- 
skawing, primitief; as Afrika-bewoners, effektief, altans teenoor die inboor-

72. Muller, „Die Groot Trek” in Die Hervertolking van ons Geskiedenis, p. 74.
73. History and Human Relations, Londen, 1951, p. 67.
74. Die Franse besetting van Algeria word, met verwysing na betreklik onlangse literatuur, 

deur R. Gallissot in sy artikel „Abd el-Kader et la nationalité algérienne . . . (1830- 
1839)” behandel in Revue Historique, deel CCXXXI1I, 89de jg., April-Junie 1965, 
pp. 339-368. P. Duncan tref ’n kort vergelyking tussen Algeria en Suid-Afrika as die
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lingstamme met wie hulle in botsing gekom het. Gegrief oor die beleid van 
hul imperiale owerheid, wou hulle hul griewe uit die weg ruim deur na die 
oop en halfoop ruimtes van Suid-Afrika te verhuis.

Alhoewel slegs ’n beskeie onderdeel daarvan, was die Groot Trek ook in- 
geskakel by die demokratiese strewe wat in die V.S.A. en in Europa in die 
laat agtiende eeu ontstaan het. Van sowat 1760 tot omstreeks 1791 is daar 
pogings in verskeie lande om ’n demokratiese revolusie teen die aristokratiese 
privilege van hul regeerders te organiseer. Op enkele belangrike uitsonderings 
na, misluk al die pogings. Van die vemaamste suksesse is die revolusies in 
die V.S.A. (1775-1783) en in Frankryk (1789-1791). Vir Afrikaners is ’n 
betekenisvolle mislukking dié van die revolusionêre strewe van die Nederlandse 
Patriotte teen 1787.75 Ná 1791 slaag ’n hele aantal van die latere demokratie
se revolusies. Met Franse hulp neem die Patriotte bv. in 1795 leiding om ’n 
Bataafse Republiek in Nederland te stig. Die reaksionêre bewegings wat ná 
1815 in die negentiende eeu volg, slaag nie daarin om die langtermyn-voort- 
gang van die revolusionêre beweging te stuit nie.76

’n Demokratiese strewe onder die Afrikaners kan sedert 1778 duidelik in 
Suid-Afrika onderskei word.77 Dit is nie ’n strewe na ’n demokratiese stelsel 
wat stemreg vir alle inwoners van Suid-Afrika beoog nie; maar berus op die 
aksioma van Blanke heerskappy deur ’n monopolie van Blanke stemreg. Soos 
die Nederlandse Patriotte, wat deur hulle nagevolg word, is sekere Afrika
ners in die westelike Kaapkolonie se demokratiese strewe sterk gekant teen 
die politieke mag (en privileges op ander gebiede wat uit die politieke mag 
voortvloei) van die betreklik beperkte Kaapse regerende kringe; en soos die 
Patriotte in Nederland, misluk hulle nou ook in hul strewe. In navolging 
van die Bataafse Republiek van die Nederlandse Patriotte (deur die Franse 
leër aan bewind gestel) vind daar in die grensdistrikte Graaff-Reinet en Swel- 
lendam opstande plaas. Hierdie opstande, die eerste van ’n reeks grensboerop- 
stande, stort in duie voor die oormag van die nuwe Britse veroweraars van 
die Kaap. Daarna volg verdere sporadiese, plaaslik beperkte, grensuitbarstings:

vernaamste gebiede van Europese vestiging in Afrika: ..Algeria is a country quite 
astonishingly like South Africa” („Is Apartheid an Insoluble Problem?”, in Race, deel 
VI, no. 4, April 1965, p. 263). Tydens die dertigerjare is in die South African Com
mercial Advertiser interessante berigte oor die Franse besetting van Algerie gepubli- 
seer. Vgl. The Moderator van 21 Feb. 1837: „The French have been defeated in 
Africa.”

75. Vgl. dr. P. Geyl, De Pairiottenbeweging 1780-1787, Amsterdam, 1947, en Algemene 
Geschiedenis der Nederlanden, deel VIII, De Revolutie Tegemoet 1748-1795, Utrecht 
ens., 1955. Vir ’n aantal werke oor die Amerikaanse en Franse Revolusies kyk my 
Literatuurlys onder I (ii).

76. Sien o.a. R. R. Palmer, The Age of the Democratic Revolution: A Political History 
of Europe and America, 1760-1800: the Challenge, the Struggle, 2 dele, Princeton, 
1959-1964; J. Godechot, Les Révolutions (1770-1799), Parys, 1963; C. H. E. de Wit, 
De Strijd tussen Aristocratie en Democratic in Nederland 1780-1848, Heerlen, 1965.

77. Die eerste fase daarvan word deur dr. C. Beyers in Die Kaapse Patriotte gedurende
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die Van Jaarsveld- en die Van Rensburg-rebellie (1799 en 1801 respektiewe- 
lik) en die Slagtersnek-rebellie (1815).78

Die element van vreedsame verhuising uit die Kaapkolonie is voorop met 
die ontvlamming van die trekgedagte en die vroeë ontplooiing van die Groot 
Trek. Tog is die element van verset slegs in hierdie stadium nooit diep ver- 
skuil nie. Die passiewe reaksie wat die fisieke landverlating openbaar, is slegs 
’n skynbare vrywillige onttrekking aan ’n moontlike gewapende botsing en 
slaan gou oor in verset omdat hul Britse onderdaanskap afgewerp word en ’n 
eie republikeinse onderdaanskap opgeneem word, in die skepping van ’n nuwe 
staat. Na ’n paar demokratiese eksperimente kom die Republiek Natalia tot 
stand in landstreke in noue kontak met, en grensend aan, Britse gebied. Terwyl 
die Britse owerheid reeds voor die Groot Trek ’n ietwat trae amptelike be- 
langstelling in dié streke getoon het, prikkel verskeie sterk oorwegings nou 
’n nuwe aandag daaraan. Die Groot Trek ontwikkel gevolglik ’n onversoen- 
bare dualisme wat nog eers in fyn balans tussen vreedsaamheid en passiwi- 
teit aan die een kant en verset of geweld aan die ander kant weifel. Veral 
met goewemeur Napier se meer realistiese beleid gaan die Britse aanvanklike 
aarseling tot aksie oor en domineer die rebellerende, gewelddadige element. 
Na ’n lang evolusie slaag die rebellie uiteindelik deur die erkenning dat die 
rebelle nie meer Britse onderdane is nie.79 In sekere opsig sluit dit op die 
Hoëveld die suksesvolle deurvoering af van die Afrikaner se demokratiese 
revolusie wat in die laaste kwart van die agtiende eeu in en om die Kaapse 
Skiereiland begin het.

As prof. R. Palmer se definisie van ’n revolusie, ..Revolution is said . . . 
to be essentially a conflict of disagreement on fundamental interests and prin
ciples not reconcilable without struggle” ,80 aanvaar word, kan in die Groot 
Trek revolusionêre elemente herken word. Die Groot Trek is egter geen klas- 
sieke revolusie waarin die revolusionêre stadia, wat prof. C Brinton in vier 
belangrike Revolusies onderskei, maklik teruggevind kan word nie.81 Prikkelen-

die laaste kwart van die agtiende eeu en die voortlewing van hul denkbeelde, Pretoria, 
1967 (tweede hersiene, vermeerderde uitgawe), behandel.

78. Vgl. o.a. J. S. Marais, Maynier and the First Boer Republic, Kaapstad, 1944; C. R. 
Kotzé, Owerheidsbeleid teenoor die Afrikaners 1806-1820 (ongepub. D.Phil.-proef- 
skrif, Universiteit van Stellenbosch, 1958); en dokumente uitgegee deur H. C. V. Leib- 
brandt in sy The Rebellion of 1815, generally known as Slachters Nek, Kaapstad, 
1902. Enige direkte verbandlegging tussen die verskillende rebellies is moeilik: heelwat 
navorsing moet nog hieroor gedoen word. Dr. J. A. Heese het pas ’n nuwe studie, 
Slagtersnek en sy Mense, gepubliseer.

79. Muller, „Die Groot Trek”, pp. 77-78.
80. ..Generalizations about Revolution: A case study” in L. Gottschalk, Generalization 

in the writing of History, Chicago, 1963, p. 68.
81. The Anatomy of Revolution (Vintage Books), New York, 1952, waarin hy die Engelse 

Puriteinse Revolusie in die sewentiende eeu, die Amerikaanse en Franse Revolusies in 
die agtiende eeu, en die Russiese Revolusie in die twintigste eeu vergelykenderwyse 
ontleed.

43



de suggesties word tog in sy vergelykende studie aangetref wat op die interes- 
sante eerste fase van die Groot Trek toegepas kan word. Soos Brinton vasstel 
dat dit die voorstanders van die revolusionêre beweging is wat meen ,.these 
glorious first steps in revolution are taken almost spontaneously by a united 
nation rising . . .  to check its oppressors” , en dit die teenstanders daarvan 
is wat meen „these first steps are the fruition of a series of interlocking plots 
initiated by small but determined groups of malcontents” ,82 so tref ons dit ook 
gedurende die vroeë ontplooiing van die Groot Trek aan. In die breë is daar 
dan ook twee botsende skole van skrywers oor ’n revolusie. Die eerste ver- 
klaar die sukses daarvan as ’n spontane massa-optrede teen ’n ondraaglike 
tirannie; en die tweede skryf die mislukking van hul saak toe aan die geweten- 
lose taktiek van ’n minderheid van geslepe manne.83 So ontstaan mites wat 
lank voortleef. In die Voortrekker-sentriese geskiedskrywing was dit Preller 
wat die siening van ’n spontane Afrikaner-volksreaksie ’n honderd jaar na 
die Groot Trek nog aan die lewe probeer hou het. In die anti-Voortrekker- 
geskiedskrywing is dit MacMillan wat dr. Philip se algeheel veroordelende 
siening van die Groot Trek as ’n uiterste ramp in die twintigste eeu nog nuwe 
lewe probeer gee het.

Met Brinton sien ons ’n element van waarheid in albei uiterstes. Die sukses 
van revolusies word gedeeltelik bepaal deur „an active, able, and far from 
infinitesimal minority working on a large majority group with grievances 
enough to be stirred up effectively when the right time came” .84 Revolusies 
groei uit saad gesaai deur manne wat veranderinge verlang, en dié manne 
doen die propagering op bekwame wyse maar tog ook onder gunstige om- 
standighede.85 So ’n tendens kan ook in die Groot Trek gevind word. Grensboer- 
leiers wat Oosgrenstoestande ondraaglik vind, kom met die trekgedagte te 
voorskyn. Van ’n gunstige griewe-klimaat maak hulle gebruik om dit by ’n 
voldoende aantal ander grensboere so tuis te bring dat ook hulle moet glo 
dat toestande so ondraaglik is dat ’n landverlating en die stigting van ’n eie 
staat die beste oplossing is.

In die eerste fase van sy revolusies vind Brinton verder dat die owerhede 
in beheer duidelik nie in staat is om geweld doeltreffend te gebruik nie. Dit 
bevorder die vroeë suksesvolle ontplooiing van revolusionêre verset. Dit kan 
aan baie faktore toegeskryf word: onvoldoende magsmiddele, ’n onoordeel- 
kundige aanwending van voldoende magte, of onbekwame, verdeelde, pessi- 
mistiese leierskap.86 Of daar gedurende die beginfase van die Groot Trek vol
doende troepe in die Kaapkolonie aanwesig was om sowel die Xhosas as die 
Trekkers in die uitgestrekte grensdistrikte gewelddadig te beheer, is twyfel-

82. Ibid., p. 83.
83. Ibid., p. 86.
84. Ibid., pp. 86-89 (aanhalings op p. 89).
85. Ibid., pp. 89-90.
86. Ibid., pp. 90-94.
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agtig. Aanvanklik is die Voortrekkers as vreedsame trekboere aangesien, en 
toe hulle revolusionêre staatkundige aspirasies later uitgeken is, het hopeloos 
verdeelde Britse owerhede dit verstandig geag om geen geweld te gebruik nie. 
Die vreedsame onttrekking is met ’n vreedsame gelatenheid bejeën: sover 
moontlik is sommige opvallende griewe uit die weg geruim en teenpropaganda 
geloods waarvan die grondtoon dikwels was dat die noodwendige noodlot 
wat op die Trekkers wag, die dwaasheid van die trekgedagte sou bewys.

Naas die siening van die Groot Trek as die geslaagde staatsdemokratiese 
revolusie van die Afrikaner, moet die Groot Trek as die kerklike revolusie 
van die Afrikaner nie misgekyk word nie. Dit is geen godsdienshervorming 
en beslis geen kruistog nie. Hoewel hul godsdiens ook in ’n sekere sin Oud- 
Testamenties gekleurd was soos dié van die Mormone in Noord-Amerika, is 
daar geen so ’n radikale breuk (so tipies van die Noord-Amerikaanse grens) 
met aanvaarde Wes-Europese teologiese patrone en kerklike organisasies nie.87 
Die kerklik-revolusionêre aard van die Groot Trek is nie so uitgesproke nie. 
Die Afrikaner-grensboer was inherent konserwatief: hy het nie geredelik, soos 
die pionier in die Noord-Amerikaanse Weste, lekepredikers aanvaar nie; tog 
was daar ’n tradisie van verset op verskillende tye teen sy Hollandse predi- 
kant as amptenaar en werktuig van ’n onsimpatieke Kompanjie. Soms is die 
gesindheid na sy vroeë negentiende-eeuse Skotse predikant op die Kaapse 
Oosgrens oorgedra. Deurdat hulle Kaapse predikante aanhou beroep het, het 
die Trekkers hul jare lank daarvoor beywer om die band met hul Kerk in 
die moederkolonie te bewaar. Uit hoofde van steun wat die Kaapse Kerk aan 
die Britse regering in sy beleid teenoor die Voortrekkers verleen het (dat dit 
die grensboere se eerste plig as Christene was om aan die Christelike owerheid 
wat God oor hulle gestel het, gehoorsaam te wees en met lydsaamheid op 
beter tye te wag), moes die Trekkers noodwendig ook teen hul Kerk in ver
set kom. As selfstandige Bybellesers het sommige grensboere hulle soms daar- 
aan gewaag om individuele vertolkings van Bybeltekste te ontwikkel en so- 
danige vertolking teenoor dié van hul predikante, ringe of sinode in te span. 
Hierdie leke-uitsprake het regverdiging van die trekdaad op Christelike gronde 
geraak. Die terrein van die Voortrekkerbotsing met hul Kerk is egter wyer: 
dit gaan ook oor die morele regverdiging vir die opname van Gekleurdes as 
voile en gelykwaardige lidmate van die Kaapse Kerk.88

Hoe langer die Voortrekkers gewag het op ’n Kaapse predikant, hoe gro- 
ter het die breuk tussen hulle en hul Kerk ontwikkel. Reeds sydelings on- 
der sensuur geplaas, moes hulle soms vir predikante terugval op swakkerige

87. Vgl. A. R. Vidler, The Church in an Age of Revolution, 1789 to the present day, Pen
guin Books, Harmondsworth, 1965, p. 235: „ . . . for a long time afterwards (na die 
Amerikaanse Revolusie) American history could fitly be described as revolutionary 
and, if revolution spells the opposite of stability, America’s religious history was 
conspicuously so.”

88. Kyk Hoofstukke VI en VIII.
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alternatiewe wat vir ’n groot aantal Trekkers onaanneemlik was. Ten eerste 
was daar dié in baie opsigte ongeskikte oud-sendeling van die Londense Ge- 
nootskap, eerw. Erasmus Smit. Die volgende wat baie emstig en deur meer 
as een Trekkergroep oorweeg is, was die Engelse Wesleyaanse sendeling eerw. 
James Archbell. Van eerw. Daniel Lindley, Noord-Amerikaanse Presbite- 
riaan, se dienste is tydelik met groot sukses gebruik gemaak. Nog later het 
eerw. Jakob Ludwig Dohne, ’n Duitse Lutheraan van die Berlynse Sending- 
genootskap, verdere verskeidenheid gebring. Die skakeling met sendelinge van 
soveel uiteenlopende denominasies gedurende hul jarelange breuk met hul tra- 
disionele kerkverband sou die weg vir latere kerklike verbrokkeling in die 
Afrikaanse Kerke help voorberei.

Ook in hul kerklike revolusie het die Voortrekkers ’n besliste oorwinning 
behaal, en dit reeds tydens die ontplooiing van die Groot Trek. In Julie 1838 
het ’n Kaapse predikant in sy gemeentelike brief die dood van Retief en ge- 
selskap en die daaropvolgende Groot Moorde as die afkeuring van die Op- 
perwese van die hele trekplan beskryf.89 Teen Desember van dieselfde jaar 
het die Voortrekkers deur die aflê van ’n plegtige gelofte en die behaal van 
’n groot militêre oorwinning, aan destydse Afrikaners en aan latere Afrikaners 
bewys dat hulle inderdaad, soos Israel in die Ou Testament, in hul groot on- 
derneming wel onder Goddelike leiding en bewaring verkeer.

Die Groot Trek het unieke revolusionêre eienskappe vertoon, want dit het 
ook elemente van ’n konserwatiewe teenrevolusie bevat. Onder filantropiese 
invloed is, volgens die gevoel van die Afrikaner-grensboer in die Kaapkolonie, 
’n revolusionêre kleurbeleid ingevoer. Dat dit tesame met ’n administratiewe 
besparingsveldtog toegepas is, het by baie grensboere emstige griewe opgewek. 
Deur die Britse Kolonie te verlaat, kon hulle weer hul tradisionele kleurbe
leid in hul eie staat instel.

Dit is nodig dat enige grondige herinterpretasie van die Groot Trek in sy 
gedetailleerde ondersoek en ontleding indringend moet wees en tegelyk so 
breed opgeset as moontlik om die verband tussen al sy kompleksiteite in beter 
balans uit te beeld. ’n Te enge Afrikaner-sentriese siening sal dan verruim 
om ’n meer betekenisvolle plek aan die Nie-Blanke in die Groot Trek te gun; 
onkunde, onreëlmatighede en geweld in die Trekkers se optrede teenoor 
Nie-Blankes sal dan krities benader word. Die Engelsskrywendes se siening 
van die Voortrekker moet in ag neem dat laasgenoemde nie, soos elders in 
grensstreke van die Europese koloniale wêreld geskied het, moordpartye teen 
Nie-Blankes onderneem het nie. Engelsskrywendes sal ’n begrypende studie 
van aanpassing van ’n grensboergemeenskap-in-beweging na meer noorde- 
like streke vrugbaarder vind as ’n morele veroordeling van hulle indringing 
tussen Nie-Blankes. Die Groot Trek het grootskaalse boerdery-kolonisasie aan 
die buitekoloniale grensgebiede voorsien. Aangesien daar reeds Blanke jag-

89. Derde Brief van eenen Leeraar in Zuid-Afrika aan zyne Gemeente, Kaapstad, 1838,
pp. 9-10.
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ters-, handelaars- en sendeling- en Trekboer-grensgebiede bestaan het, was dit 
’n logiese, inderdaad onvermydelike, Blanke ekonomiese afronding in Suide- 
like Afrika. ’n Vername aspek van die Groot Trek is die siening dat dit 
in die vorm van ’n buitengewoon groot reeks snel opeenvolgende golwe plaas- 
gevind het, wat teen so ’n hoë spoed beweeg het dat dit onder Britse beheer 
uitgerol het.90 Dit neem die Afrikaner tot in die tropiese suidoos-kusstreke; maar 
verarm hom op stoflike gebied. Die Groot Trek verteenwoordig die hoogwater- 
merk van verlandeliking in Suid-Afrika en tegelyk die laagwatermerk van ver- 
stedeliking. Hoe dit gebeur het dat die beweging, uit emstige griewe gebore, 
’n trekgedagte laat vorm aanneem het, dit laat ontbrand het, die gedagte ge- 
slaagd gepropageer is, deur gevaarpunte voortbeweeg het, totdat dit met eie 
momentum self voortgegaan het -  dit moet nog behoorlik en in detail ont- 
leed word. Die vierjaar-tydperk van die vertrek van die Uys-kommissie in 
September 1834 tot die slag van Bloedrivier in Desember 1838 is ryker aan 
dramatiese spanning en aksie met skouspelagtigheid en historiese betekenis 
as waarskynlik enige ander vierjaar-periode (miskien met uitsondering van 
die oorgangstydperk van die negentiende na die twintigste eeu). Hierdie vier
jaar-tydperk is stewig gewortel in ons geskiedenis: die naspoor van sy oor- 
sprong moet verligtend werk.

Dat die Trekkers skaars daarin kon slaag om Noord-Transvaal in getal- 
sterkte te bereik, benadruk die punt dat slegs betreklik klein getalle grens- 
boere Voortrekkers geword het. Die verklaring is dat weens die uiters beper- 
kende agtiende-eeuse Kompanjiesbeleid t.o.v. immigrasie en kolonisasie, be- 
sonder min blanke koloniste hulle in die Kolonie gevestig het. Die griewe wat 
die grensboere beweeg het om te trek, was nie sterk genoeg om meer as ’n 
klein minderheid van hulle daartoe te laat oorgaan nie. Terdeë moet daarmee 
rekening gehou word dat daar ’n sterk boere-konserwatisme was (by uitstek 
waarneembaar onder die „Doppers” , maar ook by andere wat ’n soortgelyke 
geestesingesteldheid openbaar het)91 en dit het weerstand gebied teen die radi- 
kale oplossing wat die trekgedagte ingehou het. Dit word duidelik waarge- 
neem nieteenstaande die fisiese en psigologiese mobielwording wat die Afrika- 
ner-grensboer as trekker deurgemaak het en hom dus meer simpatiek teenoor 
die trekgedagte ingestel het. In die propagering van die trekgedagte is dit nog 
nie as probleem gestel nie. Daar is geprobeer om te verklaar waarom die 
Groot Trek geslaag het, maar die verdere belangrike probleem waarom die 
Groot Trek nie volkome suksesvol was nie, is nog nie behoorlik ontleed nie.92

Die Afrikaner-historikus moet nie beklemtoon dat die Voortrekker-indrin- 
ging na die noorde en die noordooste ter wille van die voortbestaan van sy 
volk geregverdig is nie; en ook nie deur ’n besondere roeping om die Chris- 
telike Westerse beskawing daarheen uit te brei nie. Dat heelwat Voortrekkers

90. Muller, „Die Groot Trek”, pp. 74-75.
91. Spoelstra, Die ..Doppers" in Suid-Afrika, 1760-1899.
92. Muller, Waarom die Groot Trek geslaag het.
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dit geglo het, beteken nie dat dit vandag as ’n aksioma van Afrikaner-geskied- 
skrywing aanvaar moet word nie. Dit gee in elk geval nie ’n morele regverdi- 
ging aan die Voortrekkers om in hulie botsings met swart „barbare” hulle 
magsposisie te gebruik om die inboorlinge terug te druk nie. Die primitiewe 
aard van die grensboer-beskawing wat na die noorde gedra is, moet erken 
word. Ook moet die talle swakhede van die Trekkergemeenskappe nie misge- 
kyk word nie. Slegs wanneer ’n soberder en realistieser beeld van die Voor
trekkers geskilder word, sal die Voortrekker en sy beweging, die Groot Trek, 
werklik tot sy reg kom as ’n verskynsel van universele betekenis. ’n Gei'nte- 
greerde geheelbeeld word vereis wat in die internasionale geskiedskrywing ’n 
aanvaarbare plek kan inneem.93 Die geskiedenis van lande en volkere is onaf- 
skeidbaar aan mekaar geskakel: derhalwe is dit wenslik dat daar tot so ’n 
objektiewe sintese as moontlik van die groot geheel gekom moet word. Om- 
dat sekere feite nog nie korrek of met sekerheid vasgestel is nie, baie subsi- 
diêre probleme ook nog onopgelos, en die onderwerp daarby met emosie 
gelaai is, is die aandurf van so ’n probleem geensins ’n maklike taak nie.

Die wyere probleemstelling lui: Hoe het dit presies gebeur dat duisende 
Afrikanerboere wat teen die einde van 1834 nog as Britse onderdane in die 
Kaapkolonie gewoon het, reeds teen die einde van 1838 daartoe oorgegaan 
het om deur ’n eie, republikeinse Natalse volksraad in ’n eie staat regeer te 
word? Weliswaar het hulle nog in versterkte laers veral van die Tugelavallei 
tot langs die riviermondings om Port Natal gestaan en was die fleur van hul 
kommando’s teen die einde van 1838 nog in Zoeloeland; maar ’n ongeëwe- 
naarde militêre oorwinning, in die mees kritieke fase van hul Zoeloe-oorlog, 
was behaal, wat veel meer as ’n blote militêre oorwinning was. ’n Nuwe na- 
sionale gedenkdag van die Afrikaner het ontstaan, wat deur sy plegtige ge- 
lofte splinternuwe nasionaal-religieuse tradisies, eie aan Suid-Afrika, geskep 
het. Wesentlik het die verloop van die Groot Trek teen Desember 1838 ’n 
reeds aanwesige saamhorigheidsgevoel onder Afrikaners in ’n republikeinse 
nasionalisme laat ontwikkel. Hoe hierdie geweldige oorgang van 1834 en hoof- 
saaklik tot 1838 en kort daarna plaasgevind het, is die probleem in die studie 
oor die ontplooiing van die Groot Trek. Die eerste faset hieivan is die ba- 
siese probleem van die oorsprong van die Groot Trek: wat die Groot Trek 
direk en indirek veroorsaak het, hoe die trekgedagte ontstaan het, en hoe dit 
geleidelik in die gemoedere van die Afrikaner-grensboere posgevat het. Die 
gewigtige trekbesluit van Louis Tregardt, gevolg deur dié van Piet Retief, met 
sy wye implikasies, rond dit af.

93. Muller, „Die Groot Trek”, pp. 75-76.
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