
OU EN NUWE WEE 
in die

SUID AFRIKAANSE GESKIEDSKRYWING

I. INLEIDING
Dit word gewoonlik in ’n intreerede verwag dat die vakman 

hom oor sy verhouding tot die wetenskap of sy toekomstige program 
sal uitspreek. Omdat ek my reeds in ander geskrifte hieroor uitge- 
laat het, sal ek tans probeer om my rekenskap te gee van die weric 
van vakgenote in die wye landskap van ons historiografie en om 
daarin wee te verken waarvan sommige reeds verlaat en ander 
oopgetrap is en party nog in aanleg verkeer.

In die verkenning van die weë van interpretasie is daarmee 
rekening gehou dat die geskiedenis hoofsaaklik met menslike ver- 
houdinge te doen het, dat die visies van historici daarop deur die 
wisseling van tydsomstandighede en waardes bepaal is, waardes wat 
hulle uitgangspunt het in die weltanschauung van verskillende 
groepe met verskillende tradisies. Dit is die voortgang van die tyd 
—die basis vart die historiese bewussyn —  wat bepaal wát van die 
verlede onthou of vergeet, of watter temas en materiaal behandel 
sal word; en die wáárdes bepaal hoé en in welke vorm daar van 
die verlede rekenskap gegee is.

Omdat die wetenskaplike beoefening van die Suid-Afrikaanse 
geskiedenis van resente datum is, is dit nodig om die voorweten- 
skaplike ontstaanstydperk ook te verken, want daarin is die aan- 
voorwerk gedoen en grondslae gelê waarop voortgebou is of waar- 
teen daar reaksie ontstaan het. Soos dit die geval in Amerika was, 
was ons eerste skrywers oor die geskiedenis ongeskoolde historici, 
om maar aan S. J. du Toit, William Holden, F. Lion Cachet, W. J. 
Leyds, Gustav Preller, J. Ií. Malan, John Noble, A. Wilmot, George 
McCalI Theal en sir George Cory te dink.

As ons die 19e eeuse historiografie wil begryp, moet ons 
daaraan dink dat die eerste skrywers te kampe gehad het met geen 
of ongeordende argiewe en gebrek aan offisiële stukke in teëstelling 
tbt die wetenskaplik-geskoolde historici wat na die Eerste Wêreld- 
Oorlog goeie argieffasiliteite geniet het. Verder moet gestel word dat 
<Jie jaar 1900 geen skeidingsdatum tussen die geskiedskrywing van 
<iie 19e en 20e eeu was nie; die 19e-eeuse rigtings loop deur tot 
ongeveer 1918. Die werk van Theal en Cory staan myns insiens nog 
in die téken daarvan.

Ons geskiedenis was nie net objek van studie deur Suid- 
Afrikaners nie; ook buitelanders het hulle daarin verdiep en by- 
draes van blywende w’aarde gelewer. Waar hierdie werk invloed
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op ons geskiedskrywing uitgeoefen het, moet dit in aanmerking 
geneem word. Die werk van historici soos Eric Walker, W. M. 
Macmillan en C. W. de Kiewiet w’at tans in Brittanje of Amerika 
leef, behoort egter tot ons eie.

In die 19e eeu was daar drie rigtings van interpretasie wat as 
uitgangspunte gehad het die vestiging van Britse kolonies, Boere- 
republieke en die ekspansiewe Imperialisme in Suid-Afrika.

II. VERTOLKING VANUIT ’N KOLONIALE GESIGSPUNT

Die vertolkings van die Koloniale rigting stel die belange van 
die Kaapse koloniste —  Engels of Hollands —  sentraal, maar 
steeds in die bewussyn dat hulle afhanklik is en ’n onderdeel vorm 
van die koloniserende moederland, Brittanje. Tipiese titels is bv. 
History of the Colony of the Cape of Good Hopc van A. Wilmot 
en J. C. Chase, en History of the Colony of Natal van W. Holden/

Die vroeë Britse skrywers was eintlik apologetc vir die Britse 
kolonisasie van dic Kaap. Dic swaartepunt van hulle geskiedskry- 
wing was die koms van die Britte: die dade van die Goewerneurs, 
die Britse Setlaars in die Oostelike Provinsie en die grensoorloë 
met die Xhosas. Wat voorafgegaan het in die HoIIandse tyd lê aan 
die rand, soos ook die geskiedenis van die koloniste wat ná dir 
Groot Trek buite die Britse staatsverband verkeer het. Dit is opval- 
lend dat juis twee skrywers van Afrikaanse afkoms aandag aan 
hierdie onderwerpe gegee het: regter E. B. Watermeyer met sy 
Three Lccturcs on the Cape of Good Hope under thc Govemment of 
the Duich East India Company (1857) en regter Henry Cloete in sy 
Fivc Lectures on thc Emigration of the Dutch Farmers (1856).* 2

Eersgenoemde wrat ook uit die Britse koloniale gesigspunt 
geskryf is, skels ’n donker prentjie van die Kompanjiesbewind in 
vergelyking met die seëninge, vryheid, verligting en vooruitgang 
onder die Britte, terwyl laasgenoemde as apologeet vir die ver- 
huising van die Landverhuisers van 1836 optree, maar met bejam- 
mering vir en vertwyfeling oor dié mcnse wat buite koloniale ver- 
band sonder die voordele, beskerming en beskawende invloede van 
die Britse regering sou moes klaarkom. Hierdie twee boeke het as 
grondslag gedien vir die Britse skrywers wat genoemde twee onder- 
werpe behandel het tolaat George McCall Theal dit meer omvattend 
en op grond van argiefbronne bestudeer en beskryf het.3

Die skrywers van die Koloniale rigting was opvallend simpatiek 
teenoor die Hollandse kolonistc hinnc die Britse kolonies, maar

1 Eersgenoemde boek —  Kaapstad, 1869 en laasgenoemde ■— Londen, 1855.
2. Vir ’n beoordeling van hierdie twee boeke vgl. my Dic Afrikaner en sy 

Geskiedenis (Kaapstad 1959), p. 74 en 79.
3. Vgl. onder andere sy History of South Ajrica under thc Aáministration of 

the Dutch East India Company 1652-1795 (T.ondcn 1897, 2 dele).
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onsimpatiek teenoor die koloniste onder die Kompaniiestyd1 en die 
Republikeine buite die kolonies wat bejammer1 2 3 maar veroordeel iss. 
Namate hulle optrede teen die Britse belange ingedruis het, het die 
Koloniale geskiedskrywing al meer onvriendelik teenoor hulle 
geword en is hulle vcrmeende gebrek aan beskawing, die „vlugM 
van wet en orde, gekontrasteer met die beskawing, orae en vooruit- 
gang van die koloniale regering. Lelike eienskappe is aan hulle 
toegeskryf, en sowel hulle „onkunde”  en ongeletterdheid as hulle 
beweerde mishandeling van en wreedhede teenoor die inboorlinge 
wie se grond hulle onwettig sou geneem het, is beklemtoon. Hierdie 
oordele en veroordelings is in die laaste kwart van die 19e eeu 
reggestel deur George McCall Theal.

Die meeste van die eerste boeke van die Koloniale rigting was 
informatief4 5 en bedoel om kennis van die veraf-kolonie met sy node 
en behoeftes in Brittanje te versprei sodat belangstelling in emigra- 
sie opgewek en groter aandag getrek kon word.s

Die skrywers was tot op sekere hoogte ook krities teenoor die 
„tirannie”  van Lord Charles Somerset, maar veral op die veraf 
Londense regering wat hom dikwels deur „verkeerde”  inligting deur 
sendelinge laat verlei het om ’n beleid voor te skryf wat teen die

1. Vgl. bv. A. Wilmot en J. C. Chase: History of the Colony of Cape of Good 
Itope (1869) waarin na die „semi-barbariam” (p. 157) verwya word en 
John Noble: South Africa Past and Present (Londen, 1877) vraarin hy op 
|j. 15 sê dat „their moral condition was scarcely higher than the Hottentota 
or slaves who were their household companions” .

2 In sy Natal Papers (Grahamstad 1843) praat J. C  Chase van die „errors 
of the unfortunate and much-to-be-pitied men” , en in hulle History of the 
t'.olony of Good Hope (1869) verwys A . Wilmot en J. C  Chase na hulle 
as „unfortunate emigrants who were leít at a perfect loea to know where 
they were or what they were” (p. 367).

3. Vgl. bv. W'illiam Holden in sy History of the Colony of Natal (Londen 1855) 
waarin die Voortrekkers voorgestel word as besiel met „a violent antipathy 
against all British rule” (p. iv) en waarin hy wys op die „disorder and 
crime” (p. 347) sowel as die „bad and fierce spirits” wat toegelaat is „to 
pursue the cour.se which their evil passions dictate, without restraint ot con- 
trol” (p. 350). In die genoemde boek van Wilmot en Chaae (p. 419) is die 
deelnemers aan die Boomplaatsgeveg „rebels” terwyl die Transvaal „a thom 
in the flesh of the Cape Colony” is. John Noble praat in sy South Africa, 
Past and Present (1877) van die ,4gnorant” Boere met liulle ,jiatural 
antipathy to law and restraint” (p. 169) en hul „acts of cruelty and 
wrong” teenoor die inboorlinge. Lewende op die „margjn of civilization” , 
«■n met ’n ,Jmpotence of authority” was daar „dark blots upon the pages 
of history of their country” (p. 173). Hierteenoor het „enterprizing 
setlers” (Engelse) hulle in Transvaal gaan vestig.

4. Bv. W . B. Boyce in Notes on South African Affairs (Londen 1839) en 
J. C. Chase: The Cape of Good Itope and the Eastern Province of Algoa 
Bay (Londen, 1843).

5. Bv. William Holden: Itistory of the Colony of Natal (1855).
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belange van die koloniste ingedruis het, soos in die geval van l,ord 
Glenelg ten aansien van die Sesde Grensoorlog.1

Ook het hulle onsimpatiek en veroordelend gestaan teenoor die 
sendelinge van die Londense Sendinggenootskap. Veral dr. John 
Philip het dit ontgeld omdat hy kant gekies het vir die nie-blankes 
teen die koloniste. ’n Groot deel van die literatuur >s dan ook gewy 
aan die vrypleiting, regverdiging en verdediging van die koloniste 
teenoor die beskuldiginge en swartskildering van die sendelinge.1 2 3

Groot aandag is gegee aan die grensbotsings tussen die Bantoe 
en die koloniste, wat uit ’n blanke-standpunt beskryf is. Die Xhosas 
is as .,barbarians”  en ,,ever encroaching savages”  voorgestel wat 
deur hulle diefstalle en rooftogte die skuld vir die botsings moes 
dra.’"

Hierdie boeke was nie op argiefmateriaal gebaseer nie en 
daarom gebrekkig en dikwels onjuis. Hoewel daar gepoog is om 
aaneengeskakelde verhale van die koloniale geskiedenis van Suid- 
Afrika op te stel, was dit ongestruktureerd en ongeïntegreerd. Ons 
het te doen met kronieke en annale meer as met geskiedenis.

Wat die praktiese sy van die geskiedskrywing betref: op skool 
is „British History”  naas „Cape History”  gedoseer wat Brittanje 
in die middelpunt en die Kaap aan die rand geplaas het. Die 
geskiedenis van Suid-Afrika was nie „selfstandig” , of het nie ’n 
middelpunt in homself gehad nie.4

In aansluiting by die Koloniale rigting in die historiografie 
vind ons die mees produktiewe geskiedskrywer wat Suid-Afrika 
opgelewer het, nl. George McCall Theal (1837-1919), van geboorte 
n Kanadees.5 Sy eerste werk van betekenis, Compendium of Soulk 
/ffrican Ilistory and Geography (1874) wat op sekondêre bronne 
gebaseer was, het die sienswyses van sy voorgangers onderskr}T 
veral ten opsigte van die Hollands-Afrikaanse kolonis, maar nadat 
hy argivaliese bronne-studie gedoen het, het hy in dié verband 
begin om radikaal van hulle te verskil, en in sy latere werk as 
hulle korrigeerder op te tree.6 Hy het ook vanuit dic standpunt van

1. Vgl. genoemde boeke van Boyce, Chase, A. Wilmot en J. C. Chase: //r5fory. 
p. 331; Noble: South Africa, p. 57-58.

2. Vgl. bv. J. C. Chase: Some rcasons for opposing the author of thc South 
African Researches, the Rev. Jokn Philip (Kaapstad, 1836); D. Moodie: 
The Rccord (Kaapstad, 1838) waarin die bewerings van dr. Philip in boge* 
melde boek weerlê is; A. W'ilmot en J. C. Chase, a.w., p. 332; Noble, a.w., 
p. 57-58 ens,

3. Vgl. A. Wilmot en J. C. Chase, a.w., p. 250 en 261.
4. Kvk my Teoric cn Mctodick lir Geskiedenisonderrig (Johannesburg, 1960), 

p. 92-97.
5. Oor die lewe en werk van Theal vgl. I. D. Bosman: Gcorge McCall TheaJ 

as die Geskiedskryucr van Suid-Afrika (Amsterdam, 1932).
6. Theal het o.a. die volgende boeke geskrjf: History of South Africa, 1505- 

1884 (10 dele, Londen, 1919-1927); History of thc Bocrs of South Africa 
(Londen, 1887) en talle ander publikasies. Vir ’n volledige lys vgl. die boek 
van Bosman in vorige voetnoot.
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die koloniste geskryf, maar ruimer in dié sin dat hy nou ook die 
Republikeinse koloniste daaronder ingesluit het. Daardeur kom hy 
meer op ’n Suid-Afrikaanse standpunt te staan. Weens die afstand 
in tyd en toename van die betekenis van die Republikcinse Noorde, 
kon hy breër sien as sy voorgangers vir wie die swaartepunt nog 
suiwer op die Britse kolonies geval het.

Hy het hom in sy werk verset teen bevooroordeelde skrywers 
en persone wat veragtelik van die Hollands-Afrikaanse koloniste as 
,,retrograded Dutchmen” gepraat het en dit as sy plig geag om die 
„verkeerde voorstellings”  en die „verguising en miskenning”  wat 
hulle te beurt geval het aan die lig te bring en die onreg deur die 
aanbieding van die ware feite te herstel. Hy het waardering vir 
hulle pionierswerk in die oopstel en opbou van Suid-Afrika, ver- 
klaar hulle karakter en eienskappe uit hulle agtergrond van 
isolasie en bewondcr hulle vryheidsin en godsdienstigheid. Geen 
wonder nie dat hy groot waardering by die Republikeinse Afrikaners 
gevind het, soos ons nog sal sien.

ïn die grensbotsings kies liy die kant van die blanke teen die 
Bantoe wie se barbarisme noodwendig moes wyk vir eersgenoemde 
se beskawing, hoewel die swartman syns insiens op "n hoër peil 
gebring moes word. Die skuld vir die botsings soek hy by die 
Bantoe. In dié verband word die koloniste verdedig teen die aan- 
valle en optrede van die sendelinge wat deur hom veroordeel word.

Hierby kom dat ook hy die veraf Londense regering van ver- 
keerde inmenging in die Suid-Afrikaanse aangeleenthede verwyt 
omdat hulle sou gehandel het op grond van gebrekkige kennis en 
verkeerde inligting. Dit raak veral die naturelle-politiek wat syns 
insiens veilig in die hande van die koloniste gelaat kon gewees het. 
Sy verdere standpunt was dat die koloniste —  Engelse en Republi- 
keine —  ?n stryd nioes voer vir selfverwesenliking tcen 'n wanbe- 
grypende en inmengerige „Home Government”  wat onheil oor die 
land gebring het soos met die anneksasies van Basoetoland, die 
Diamantvelde en die Tiansvaal.

Theal se werk, hoewel kroniekagtig en ontdaan van die aan- 
toning van buitelandse invloede en ’n leidende konsepsie wat een- 
heid en struktuur in die Suid-Afrikaanse geskiedenis kon bring, het 
groot invloed uitgeoefen deurdat dit die vorige werke oortref en 
daarom vervang het as basis vir die Suid-Afrikaanse geskiedenis en 
veral ook vir skoolboeke. Hy het sowat die hele veld bestryk en 
daarby talle dele dokumente in druk uitgegee.1 Tot in die 20ste 
eeu het hy die reputasie geniet as „die geskiedskrywer van Suid- 
Afrika” . Teen sy werk sou daar verset ontstaan, en bevestiging, 
bevegting en korreksie sou in die 20ste eeu volg.

1. Vir ’n lys hiervan kyk A. J. Boëseken: Theal as Baanbreker in S.A. Argicf- 
blad, 1959, nr. 1, p. 33-42.
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Sir George Cory (1862-1935)1 ’n immigrant van 1891, het 
aanvanklik as onderwyser in die Oostelike Provinsie opgetree, maar 
is tussen die jare 1904-1925 werksaam as professor in die chemie 
aan die UniversiteitskoIIege van Rhodes in Grahamstad, Soos Theal 
was hy geen geskoolde historikus nie. Sy belangstelling het hom 
beweeg om sy omgewingsgeskiedenis en veral dié van die Oostelike 
Provinsie op grond van optekening van herinneringe en argivaliese 
bronne te beskryf. Hoewe! sy vyf lywige bande The Rise of South 
Africa (1910-1930) heet, is dit níe ’n geskiedenis ^an die opkoms 
van Suid-Afrika nie, maar die geskiedenis van die Britse Setlaars 
in die Oostelike Provinsie.* 2 Veel verder as 1853 het hy nie gevorder 
nie. Hy het veel van Theal oorgeneem. Sy gesigspunt is dié van die 
blanke kolonis wat in sy uitbreiding weerstand van die Bantoe 
ondervind het. Soos by die skrywers van die Koloniale rigting vind 
ons ook hier veroordelinge van „inmengende”  politieke sendelinge. 
Cory staan simpatiek teenoor die Voortrekkers en Republikeine, 
hoewel sy standpunt Brits is. Sy werk wemel van besonderhede en 
is soos dié van Theal ook kronieke. Ook by hom ontbreek eenheid, 
struktuur en die groot lyne van ’n sintetiese werk.

III. INTERPRETASIES VANUIT DIE IMPERIALE GESIGSPUNT

Die swenking van die Koloniale gesigspunt in die historiografie 
na dié van ’n Imperiale hang saam met die veranderinge wat Suid- 
Afrika in die laaste kwart van die 19e eeu beroer het. Soos bekend 
is, het die Londense regering met die Konvensies van Sandrivier en 
Bloemfontein (1852 en 1854) berus in die verdeling van Suid- 
Afrika in n Republikeinse Noorde en Koloniale Suide. Namate 
nuwe koloniale grootmagte opgekom het, die binneland van suidelike 
Afrika in waarde toegeneem en ’n veranderde houding in Brittanje 
teenoor kolonies ontstaan het, is die Konvensiebeleid veroordeel en 
die Republikeinse Noorde al meer as struikelblokke in die weg van 
Britse Ryksbelange ondervind. In ’n tydperk van die Imperialisme 
is die Britse gebied vanuit die Kaapkolonie na die Noorde uitgebrei.

Eers is Basoetoland (1868), die Diamantvelde (1871) en die 
Transvaalse Republiek geannekseer (1877) waarop die Eerste 
Onafhanklikheidsoorlog (1881) met sukses vir die Transvalers ge- 
volg het. Na die goudontdekking en die ontstaan van Johannesburg 
het die Britse imperiale optrede in die teken van die ,.Scramble for

1. Oor die lewe en werk van Cory kyk Die Huisgenoot, 10 Mei 1935 en Soutk 
African Railway Magazine, deel 21 (2020), Desember 1927.

2 Sy doel is: „a straightforward, unbiased account of the circumstances of 
hardship, endurance and perseverence under which the Eastem Province 
took its rise” (The Rise of S.A., deel I, voorwoord).
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Africa”  te staan gekom: Betsjoeanaland, St. Luciabaai, Kosibaai en 
die Rhodesiës is aangeheg. ’n Verenigde Suid-Afrika onder Britse 
vlag was die volgende doelstelling, ’n ideaal wat vir die Republikein* 
se Noorde onaanvaarbaar was. Die Jameson-inval en die Tweede 
Transvaalse Onafhanklikheidsoorlog was eintlik geweldadige 
pogings van die Britse imperialisme om so ’n vereniging deur te 
voer, metodes wat eindelik in 1910 met sukses bekroon was, maar 
wat ook die sade gestrooi het vir ’n intense Afrikanerreaksie in die 
vorm van ’n emosionele nasionalisme, wat op sy beurt weer ’n eie 
historiese visie gevoed het.

Hierdie botsing van ideale en teëstellinge het sy uitwerking op 
die historiografie gehad. Na 1881 het daar ’n geskiedenisvoorstelling 
ontstaan wat gekonsipicer was vanuit die Imperiale gesigspunt. Dit 
het met die Koloniale rigting verskil insoverre dit die ekspansie van 
die Britse ryk en sy groot prestasies as sentrum gehad het. Dit het 
berus op die ideologiese grondslag dat die uitverkore Anglo- 
Saksiese ras ’n soort godgegewe taak opgelê was, naamlik die uit- 
breiding van die Britse gesag oor die aarde in belang van vooruit- 
gang, beskawing en humaniteit.

Hierdie geskiedskrywing begin met die herstel van die Trans- 
vaalse onafhanklikheid na die nederlaag by Amajuba. Dit het ’n 
koor van afkeer en anti-Transvaalse geskiedenisse tevoorskyn geroep. 
Die liberale beleid van Gladstone is veroordeel, die vernedering 
van Brittanje beklaag en die swakhede van die Imperiale beleid wat 
na die mislukking van die Transvaalse anneksasie gelei het. aan die 
kaak gestel. Ons dink hier onder andere aan boeke soos H. Rider 
Haggard se Cetewayo and his White Neighbours (1882) en John 
Nixon se The Complete Story of the Transvaal (1885). Hierin word 
die Republikeine swartgeskilder, die Britse anneksasies geregverdig 
en ’n aanklag gelê teen die „misdade”  wat die Boere in die binne- 
land sonder Britse kontrole teen die nie-blankes sou begaan het.1 
Wat die Transvalers as ’n ,,Vryheidsoorlog”  beskou, word deur 
hulle as die „Boer Rebellion”  beskryf.

Die verandering van gees is duidelik bespeurbaar in die latere 
werk van Alexander Wilmot, skrywer van Ilistory of the Colony 
of Good Hope (1869), wat in 1894 opgevolg is met The Story of 
the Expansion of Southern Africa —  die verhaal van die Britse 
uitbreiding in ’n land „in which one of the greaíest and richest 
empires of the southern seas is now in course of being built up” . 
Die uitbreiding en die empire-builders word geloof, maar diegene

1. Rider Haggard praat in sy boek van die Boer se „absence of regard for the 
truth” (p. 97) en sien honi as ’n „ugly", „squalid, and filthy to an extra- 
ordinary degree” (p. 9 8 ) ; „abhorrence of all govemment” , „always in 
rebellion” (p. 9 9 ) ; en vervul met ’n „haat” teen Brit en Bantoe (p. 96, 100). 
Hy beklemtoon die „wholesale butchery”  van die Bantoe. John Nixon maak 
soortgelyke opmerkings (p. 14, 62, 213, 250).
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wat hulle daarteen verset het, soos die Bantoe1 en die Boere1 2, is 
verdoem en hulle onderwerping is geregverdig of bepleit. Veral 
die Zoeloes, Matebeles en die Transvaalse regering se behandeling 
van die Uitlanders het dit swaar ontgeld.3

Wilmot het hierdie boek met History of our own Times (vier 
dele 1897-1899) opgevolg en in 1901 met sy History of South Afríca 
wat in die teken van die stryd rondom die Tweede Transvaalse 
Onafhanklikheidsoorlog staan. Hierin het hy hom blind gestaar 
op die teëstelling tussen Boer en Brit, veral i.v.m. die Transvaal. 
Dit getuig van afkeer van sowel die Republikeinse as Kaapsc 
Afrikaners en hulle leiers. Die skuld vir die moeiiikhede en die 
Oorlog word op hulle skouers afgeskuif, terwyl die Brittc verdedig 
word. Die Jameson-inval word geregverdig en die Afrikaners be- 
skuldig dat hulle *n sameswering teen die Britte in Suid-Afrika in 
die skild gevoer het, wat, as dit nie gekeer is nie, tot die omver- 
werping van die Britse gesag in Suid-Afrika en tot die stigting van 
n Suid-Afrikaanse Afrikanerrepubliek moes lei. Die boek getuig 

van gevoeligheid waar dit Brise prestige raak.

Ilierdie boeke wat op Suid-Afrikaanse bodem ontstaan het, 
vind aansluiting by die oorsese Britse geskiedskrywing oor Suid- 
Afrika, wat aan Tn anti-Engelse en pro-Republikeinse wêreld4 die 
redes verkondig het waarom die Republieke verower móés word. 
Uit motiewe van propagandistiese doeleindes het dit neergekom op 
swartskildering en belastering van die vyand. Die Boere-republieke 
is die aangeklaagdes en die Britse historici die regters wat vonnisse 
uitspreek. Die geskiedenis van Suid-Afrika word geïnterpreteer in 
die lig van die groot botsing van 1899-1902 waarvoor president 
Kruger die skuld moet dra. Hulle „agterlikheid” , „onbeskaafdheid”  
en „gruwele”  teenoor die nie-blankes —  dus „misdade teen die 
humaniteit”  —  word na vore gestoot en die griewe tten die Boere

1. In sy The Story of the Expansion regverdig Wilmot die verowering van die 
Zoeloes en Matebeles. In die nie-blankes sien hy „the natural enemies of 
Europeans in South Africa'’ (p. 55). Hy verdedig derhalwe die koloniste 
teen die sendelinge se aanvalle (pp. 88, 101, 103, 104). Hoofsaak v-ir Wilmot 
is die ..wonderful expansion of the realm of civilization" wat „a gradual 
conquest of the savages” meegebring het tn hy verheerlik die .anastery 
of that part of the continent which extends from Cape Town to the Zambesi” 
(p. 16 e.v.).

2. Wilmot stel die Boere voor as mense wat ’n „unconquerable hatred” van 
die Britse regering het en wat die nie-blankes onderdruk.

3. Wilmot praat van die Transvaalse regering as ’n „oIigarchy” en „a clique 
of prejudiced men” (Expansion, p. xxii) wat Britse onderdane onderdruk. 
Sy hoop op verowering blyk uit sy woorde: „A  revolution is possible, and 
if this takes place, the British flag may again wave over the public offices 
in Pretoria” .

4. Vgl. Annemarie de Ru: Het Beeld van dc Zuidafrikaanse Geschiedenis in 
Nederland van 1899-1950 in Hertzog-Annale van die S.A. Akademie vir 
Wetenskap en Kuns, jaarboek VII, Des. 1960, p. 74-117.
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opeesom.1 In 1901 het A. M. S. Methuen getuig dat die Britte 
gedurende die Oorlog geglo het dat die Boer ,,savage in his habits, 
a cruel slavedriver, cunning, shifty, unclean, lazy, and unpro- 
gressive'’ was.* 2 Hieroor bestaan daar genoeg boeke wat as getuie, 
kan dien.3

Die anti-Boere-neiging is na die Oorlog voortgesit deur diégene1 
wat in hulle geskiedskrywing ondersteuners van lord Milner was.4 
Tot vandag toe dra geskiedenisboeke uit Brittanje wat Suid-Afrika 
en veral die groot Britse figure as onderwerp het, n anti-Boere- 
stempel.5 6 7 Hier moet egter gestel word dat daar ook in Brittanje' 
verdedigers van die Boeresaak was —  veral uit Liberale kringe- 
wat die Konserwatiewes se politiek en oorlogsbeleid veroordeel het.*'

Opvallend by die skrywers vanuit die Imperiale gesigspunt is 
die verset teen dié van die Koloniale rigting waarvan vroeër melding 
gemaak is. Veral George McCall Theal het die tkyf vir hulle 
aanvalle geword vanweë die standpunt waaruit sy boeke geskryf is. 
Daar is bekommernis uitgespreek oor die groot gesag wat sy boeke 
gedra het en die gebruikmaking daarvan in die anti-Britse- en pro- 
Boere-kampe in EuropaT. Theal is van anti-Britsheid beskuldig en ; 
sy gesag onder verdenking gebring. Deur sy Compendium van 1874 
te vergelyk met sy latere werk is beweer dat hy van standpunt van

1 Vgl. o.a. L. S. Amery: The Times History of the War in South Africa (7 
dele, Londen, 1900-1909); J. C. Hopkins en M. Halstead: South Africa and 
the Boer-British War (1900); H. A. Bryden: A History of South Africa 
(Londen, 1904); J. Cappon: Britains Title in South Africa (Londen, 1901), 
ens.

2. A. M. S. Methuen: The Tragedy of Soulh Africa (Londen, 1901).
3. Vgl. H. A. Bryden: A History of South Africa (1904) wat die Boer voorstel. 

as „ungainly in his habit” , ,Jitigious” ; ..quarrelsome” ; „grossly ignorant,', 
superstitious, and self-conceited, careless and unclean in his dress and 
person, domineering and at times brutal in his intetcourse with his slaves, 
natives and inferiors” (p. 35-37).

4  Vgl. bv. W . B. Worsfold: Lord Milner's Work in South Africa (Londen, 
1906); E. B. Iwan-Miiller: Lord Milner and South Africa (Londen, 1902),
ens.

5. Vgl. o.n. Cecil Headlam: The Milner Papers (Londen, 1931-3, 2 dele); 
E. Crankshaw: The Forsaken Idea: A Studv of Lord Milner (Londen, 
1952); E. Wrench: Lord Milncr (Londen, 1958); Edgar Holt: The Boer 
War (Ix>nden, 1958) ens.

6. Soos bv. H. J. Ogden: War against the Dutch Republics (1901); W . T. 
Stead: Methods of Barbarism (Londen, 1901); J. A. Hobson: The War 
in South Africa (Londen, 1900).

7. Vgl. bv. ’n artikel in The Quarterly Review, deel 192, júlie en Okt. 1900: 
Dr, Theal on South African History. Op Theal se werk, meen die skrywer 
—  en tereg ook —  „the modem school of writers upon South African. 
History may be said to have been founded” , en dat daarin „certain Enghsh 
writers and our Contincntal critics generally are able to find a justificaíion 
of their undisguised sympathy with the cause of the Dutch settlers' iu 
South Africa” .
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anti-Boer na pro-Boer verander het waardeur onbetroubaarheid, 
vooroordeel en „duplicity”  sou straal.1

Sy skerpete kritici was prof. James Cappon ( ’n Kanadees) en 
E. B. Iwan-MulleT. Eersgenoemde het in Theal se werk slegs 
„misrule and incapacity, and even arrogance and tyranny on the 
part of the British govemment”  kon vind2, terwyl laasgenoemde 
hom van „extreme untrustworthiness”  verwyt het, sodat sy boeke 
nie as die beste gids „in this part of the Empire’s history”  beskou 
kon word nie.3 In Iwan-Miiller se eie woorde: „He (Theal) passed 
lightly or in silence over the characteristic merits of British 
rule . . . ; he has misunderstood or misrepresented its highest 
traditions; he has unfairly emphasized its defects, and made as 
Iittle as possibie even of the economic and industrial advantages 
which it undoubtedly conferred in South Africa. And he has done 
this for the sake of setting up traditions of Boer history which are 
certainly at variance both with these records and a commonsense 
analysis of facts.” Dit is natuurlik ’n oordrewe oordeel. Dr. W. J. 
Leyds wat Theal verdedig het, het daarop gewys dat Theal nie 
„anti-Brits” of „pro-Boer ’ was nie, maar dat hy op grond van 
bronnestudie slegs „onpartydig”  was.4

Wat die praktiesc sy van die historiografie betref: na die 
Ooríog het geskiedenisonderrig en skoolgeskiedenisboeke ’n politieke 
aangeleentheid geword. Daar moes volgens lord Milner weggekom 
word van die geskiedenis van Suid-Afrika, want, in sy eie woorde, 
„everything tliat makes South African children look outside and 
rcaJjze the world makes for peace. Everything that cramps and 
confínes their views to South Africa only (limits their historical 
reading, for instance, to Slagter’s Nek, Dingaan’s Day and Boom- 
plaats and Majuba) makes for Afrikanerdom and further discord” .5 
Geekïedenisonderrig is tydelik verbied en in plaas van „vader- 
landse”  geskiedenis volg later Bertha Sygne se Story of thc World. 
Daar is probeer om die Afrikaanse kind ook deur die onderrig van 
die geskiedenis van die Britse ryk te denasionaliseer —  pogings 
waarteen, soos ons nog sa! sien, verset in die Afrikaanse geskied- 
ski*ywing sou ontstaan. Selfs baie van die skoolgeskiodenisse na dic

1. Dit is die beoordeling van E. B. Iwan-Muller in Lord Milncr and South 
Africa.

2. Vgi. J. Cappon: BrUmn’s Title in South Africa (Londen, 1901). Hierin 
bars hy teen die Boere uit en noem hulle .Jialf-barbanKis pioneers” . Hy 
probeer Tbeal regsteL (Kyk ook E. B. Iwan-Muller: Lord Milners Work. 
p-U

3. E. B. Iwan-Miiller: a.w., p. i.
4. W . J. Leyda: De Eerste Annexatie van dc Transvaal (1906), p. 4.
5. C  Headlam: The MUner Papcrs, deel II, p. 243, memo. van Milner aan 

H WiUiams, 27.12.1900.
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Oorlog was vanuit ’n Britse gesigspunt geskryf en in ’n anti- 
Republikeinse en anti-Afrikaanse gees.1

Met die totstandkoming van die Unie van Suid-Airika liet daar 
afslyping van die skerp kante in die rigting van die Imperiale 
gesigspunt gekom: die rede is dat albei blanke taalgroepe deel- 
nemers daaraan was en „gevoeIens moes nie Ianger seergemaak word 
nie” . In sy South Africa from the Great Trek to the Union (Londen 
1909) deel F. R. Cana byvoorbeeld mee dat hy sonder „bias” 
geskryf en 'n poging aangewend het „to do full justiee to both the 
great races —  British and Dutch —  whose past struggles are here 
reeorded” . Hy skryf vanuit die gesigspunt van ’n verenigde Suid- 
Afrika en probeer .om strydpunte te vermy, maar oral deur sy werk 
loer vooroordeel teen die Afrikaners om die hoek. Soortgelyke voor- 
oordeel straal ook uit Dorothea Fairbridge se History of Soutfi 
Africa (1918), hoewel die toon baie billiker is. Ook sy probeer om 
die „eenheid”  van die twee blanke taalgroepe te beklemtoon deur 
onder andere te wys op hulle samewerking gedurende die Wêreld- 
oorlog. Die verlede moes gcken word terwille van „a common 
Love for the land and loyalty to the Empire” .2 Die Britse historici van 
rondom die totstandkoming van die Unie was geneig om hulleself 
op die skouers te klop oor die bereikte doel.

IV. VERTOLKINGS VANUIT DIE REPUBLIKEINSE 
GESIGSPUNT

Naas die geskiedskrywing vanuit die Koloniale en Imperiale 
gesigspunte het daar in die laaste kwart van die 19e eeu ook n 
Republikeinse of „Afrikaanse”  geskiedskrywing ontstaan waarvan 
die grondslag die nasionalisme was. Dit het van die vorige rigtings 
verskil in soverre dit eerste was om aanspraak te maak op ’n 
„vaderlandse”  geskiedenis, d.w.s. ’n geskiedenis wat sy middelpunt 
ïn hierdie land het en nie as 'n verlengstuk van ’n moederland in 
hierdie wêrelddcel beskou is nie. Waar die Koloniale rigting die 
blanke kolonis van die Britse kolonies veral (of soos in die geval 
van Theal dié van Suid-Afrika) sentraal stel, plaas die Republikein- 
se geskiedskrywing die Voortrekkers of die Afrikaanse koloniste 
van die Noorde in die sentrum.

J. O.a. is beswaar gemaak teen (rilFs Students Geography en RusselFs Natal 
(Vgl. De Volkstem, 23.1.1912, p. 11, brief van B. G. Brecher); verder 
Rev. J. "Whiteside se A New School History of South Africa; Darter se 
Geschiedenis voor Zuid-Afrika (vertaling). Vgl. pamflet van F. Postma: 
Zuid-Afrikaansche Geschicdenis op onze Scholen, Potchefstroom, 1908. Vir 
meer besonderhede kyk my Teorie en Metodiek vir Geskiedenisonderrig, 
p. 102-107.

2. ’n Gunstige bespreking van dié boek is te vinde in The Cape Times, 
2 Aug. 1918, hoofartikel.
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Die voorwaardes vir die ontstaan daarvan is te vinde in die 
gedwonge afsnyding van die ou Hollandse moederland in 1806 en 
in die vrywillige afsnyding van die Britse regering met die Groot 
Trek van 1836; in die vestiging van onafhanklike Boere-republieke 
in 1852-54; in die geïsoleerde bestaan in die binneland en die voort- 
dringing van die Britse regering wat vanaf 1868 tot 1881 uitgeloop 
bet op die anneksasies van Basoetoland, die Diamantvelde en die 
Transvaal; en in die Vryheidsoorlog.

Die Republikeinse Afrikaners het hulle geskiedenis ervaar as 
'n stryd teen die natuur, die inboorling en die Imperialisme. Die 
grondslag van die beeld wat hulle van hulself ontwikkel het, was 
dié van die Ou Testamentiese Jode wat na ’n tyd van onderdrukking 
in Egipte (lees: die Engelse in die Kolonie) hulle in Kanaan 
tussen die heidene (lees: die Bantoe) gaan vestig het en wat hulle- 
self geroepe gevoel het tot die oopstelling van „die woestyn”  vir 
beskawing en Christendom, die beteueling van die „minderwaardige 
geslag van Cham” en die handhawing van die eie identiteit binne 
'n geslote en onafhanklike staat1

In die verset teen druk en bedreiging en verlies van die onaf- 
hanklikheid het daar rondom die jare 1868-1881 ’n Afrikaner- 
nasionalisme ontstaan wat die basis van die geskiedskrywing sou 
vorm, ’n geskiedskrywing wat in homself geslote en introspektief 
was. Dit was die gevolg van ’n behoefte aan selfekspressie, ’n 
begronding van die eic identiteit, ’n verantwoordingdoen aan of 
rekenskapgewing van die eie bestaan, die verdediging daarvan en 
die weerspreking en regstellings van beskuldigings en „skewe voor- 
stellings” , wat veral van die kant van die geskiedskrywing van die 
Koloniale of Imperiale rigting gekom het. In die Kaapkolonie was 
daar byvoorbeeld verset teen die „British”  en „Cape History”  wat 
in die oordele van die Afrikaners nie „vaderlands”  was nie en 
boonop „skewe”  voorstellings van die Afrikaners bevat het. Ds. 
S. J. du Toit en andere publiseer in 1877 byvoorbeeld ’n boek in 
Afrikaans met die veelseggende titel van Die Geskiedenis van ons 
Land in die Taal van ons Volk. Dit moes die „ware”  feite gee en 
die aangevalle volk verdedig. Die belang van die boek lê nie in sy 
inhoud nie —  dit wemel van onjuisthede —  maar in sy nasionalis- 
tiese visie en anti-Britse tendensies.1 2 3 Geen wonder nie dat Het Zuid- 
Afrikaanschc Tijdschrift hierdie boek met al sy gebreke verkies het 
bó dié van John Noble met sy veelseggende titel: Soulh Africa Past 
and Present —  A Short, llistory of the European Settlement at the 
Cape (1877)*

1. Vgl. F. A. van Jaarsveld: Die Afrikaner se Geskiedsbceld (Mededelings 
van die Universiteit van Suid-Afrika, 1958).

2. \gl. F. A. van Jaarsveld: Die Afrikaner en sy Geskiedenis (Kaapstad. 
1959), p. 96-98 vir ’n bespreking hiervan.

3. Vgl. bespreking in gemelde tydskrif, Maart 1878, p. 140-142.
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’n Groot deel van die Republikeinse geskiedskrywing het ’n 
soortgelyke strekking gehad as dié van die Koloniale rigting, 
naamlik bekendstellings van die Republicke aan die buiteland met 
die oog op die aanlokking van immigrante, soos byvoorbeeld U. G. 
Lauts se De Kaapsche Landverhuizers of Neêrlands Afstammelingen 
in Zuid-Afrika (1847), De Hollandsche Afrikanen en hunne Repu- 
bliek in Zuid-Afrika (1854) van Jacobus Stuart en J. H. Hofstede 
se Geschiedenis van den Oranje-Vrystaat (1876). Na die Eerste 
Transvaalse Onafhanklikheidsoorlog was dit ook weer Nederlanders 
wat in die Republieke woonagtig was, wat die Afrikaanse saak op- 
geneem, hulle aan die buiteland bekend gestel en teen die Britse 
imperialisme verdedig het. Ons dink aan boeke soos Het goed Recht 
der Transvaalsche Boeren (1881) en De Worstelstrijd der Trans- 
valers aan het volk van Nederland verhaald (1882), deur dr. J. A. 
Roorda-Smit en F. Lion Cachet respektiewelik.

In die tydperk tussen die twee Transvaalse Onafhanklikheids- 
oorloë het die Republikeinse Afrikaners hulle in toenemende mate 
met hulle geskiedenis besig gehou. Dit het saamgehang met die 
intensivering van die Afrikanernasionalisme wat na 1881 rondom 
die behoud van die onafhanklikheid gesentraliseer het, en wat 
gevoed is deur die voortgaande Imperiale druk. Die „vaderlandse?' 
geskiedenis is in die skole benadruk en baie moeite is gedoen om 
geskikte skoolhandboeke opgestel te kry.1 Offisiële volksfeeste, soos 
dié van Dingaansdag, Paardekraal en Majuba, het die geskiedenis 
vanaf die Groot Trek tot die Vryheidsoorlog voor die gees laat leef.

Daar is selfs ’n staatshistorikus in die persoon van G. A. Odé 
in 1893 aangestel.1 2 Die boeke van George McCall Theal is in die 
Republieke verwelkom en vir skoolgebruik aanbeveel. Hulle het 
groot vertroue in sy „onpartydige,? geskiedskrywing gehad en waar- 
dering is uitgespreek vir sy verdediging van die Boere-karakter en 
sy regstelling van feite.3 Die houding teenoor die volksgeskiedenis 
was dat daaruit bindkragte kon gaan en nasionalisme opgewek kan 
word. Tipies is die volgende uitspraak: „ ’t Is goed voor een volk 
om de dappere daden van het voorgeslacht in eere te houden; het 
leert den jongeren de opofferingen die hunne vaderen zich getroos- 
ten, ter wille der vrijheid, den heldenmoed waarmede zij die wisten 
te veroveren en te verdedigen; het ontwikkelt nationale gevoel.” 4

1. Vgl. F. A. van Jaarsveld: Teorie en MetodÍek vir Geskiedcnisonderrifi 
(1960), p. 99-102.

2. Oor Odé, vgl. dr. F. J. du Toit Spies se artikel in Historia, Maart 1959. 
p. 44-50: G. A. Odé —  Sy Bydrae tot ons Kennis van die Groot Trek.

3. Vgl. bv. De Express: 22-8-1887 ; 2-7-1889; 15-9-1891 waarin Theal verdedig 
word; De Volkstem, 23-1-1912, brief van B. G. Brecher en F. Postma in 
Zuid-Afrikaansche Geschiedenis op onze Scholen (1908),

4. De Volksstem, 17-12-1888, hoofartikel.
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Boeke soos die volgende: Geschiedenis van de Emigranten- 
Boeren en van dcn Vrijheidsoorlog (1882), Uit de Geschiedeni.s 
van de Zuid-Afrikaansche Repuhliek en van de Afrikaanders (1898) 
van C. N. J. du Plessis, De Afrikaner-Boer en de Jameson-Inval 
(1896) van N. J. Hofmeyr, en J. F. van Oordt se Paul Kruger en 
de Opkomst der Zuid-Afrikaansche Republiek (1898) het die dapper 
dade van die Boere tydens die Groot Trek, die Eerste Transvaalse 
Onafhanklikheidsoorlog en die Jameson-inval geloof en hulle goeie 
eienskappe, eienaardighede, sedes, gewoontes, kleredrag, gebruike 
en maniere omskrywe met die oog daarop om dit as erfenis te 
bewaak teen die aanslae van die Britse kultuur en invloede wat die 
lewenswyse van die Boere na die aanleg van die Goudstad bedreig 
het. Hierdie boeke is in sterk emosionele taal geskryf en stel „die 
wyse waarop die Boere altyd deur die Engelse behandel is”  in die 
middelpunt.

Die inhoud van hulle geskiedsbeeld is die Afrikaner se 
„lydingsgeskiedenis”  en „worstelstryd”  teen die Britse aanslae 
vanaf die Groot Trek tot aan die „VryheidsoorIog” . Die geskiedenis 
word daardeur ’n reeks griewe teen die Britte wat as die „onder- 
drukkers”  en die „vervolgers”  omskrywe is en teen wie die 
Afrikaners ’n stryd oni die vryheid moes voer waarin goed en 
bloed opgeoffer is.1 Die Bantoe kry ’n plek waar heldedade teen sy 
aanvalle verrig is, of waar die Britte met hom teen die Boere geheul 
het. Daar spreek 'n sterk anti-Britse gees uit dié geskiedskrywing.

Vlak voor die Tweede Onafhanklikheidsoorlog is al die griewe 
in 'n gees van bitterheid teen die Britte sedert 1806 in Het Eeuu' 
van Onrecht saamgevat, op die „belastering”  en „beswaddering”  van 
die Afrikaners gewys en die „huigelagtigheid” , „die lis, die wraak- 
sug, die haat en die begeerlikheid”  van die Britse regering aan die 
kaak gestel (bl. 60). Dit was ’n aanklag teen Engeland wat aan 
die buitewêreld die „onreg” ’n klein „verdrukte”  nasie aangedoen 
aan die lig moes bring, ?n nasie wat om sy „vryheid”  die stryd 
teen ’n wêreldmag moes aanbind.1 2

1. Vgl. bv. De Volksstem, 15-1-1885, waarin enige lede van Jie Afrikanerbond 
aan die Redakteur skr>f: „Wat de gansche geschiedenis der Afrikaners is 
geweest: Strijd en lijden, altijd en overal veroorzaakt door ongeroepen 
inmenging en kwaadwillige stokerijen van de zijde van Engeland.”  In 1889 
herinner Piet Joubert die volk aan hoe hulle voorouers „verdrukt en ver- 
dreven werden uit hun vaderland en vrijheid en een vaderland zochten” 
(De Volksstem, 21-11-1889). In ’n hoofartikel in Dc Volksstem van 6 Junie 
1894 lees ons: „Er is wellicht in de nieuwere historie geen tw eede voorbeeld 
te vinden van de stelseimatige vervolging eener kleine natie door een zeer 
groot en machtig volk; er is evenmin een tweede voorbeeld te vinden van 
het taaie weerstandsvermogen, van de onverdelgbare zucht naar nationale 
zelfstandigheid worstelende tegen brutaal machtsvertoon, gelijk door het 
volk der Z.A. Republiek ten toon gespreid tegenover de pressie van het 
Britsche Rijk.”

2. Een Eeuw van Onrecht is geskryf deur Jacob de Villiers Iíoos behalwe die 
inleiding en slot wat van die hand van genl. J. C. Smuts was (kyk W . J. 
de Kock: Jacob de Villicrs Roos, Kaapstad, 1958).
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Gedurende die Oorlog toe die Boere geskied*;nir- gemáák het, 
v,as hulle bewonderaars in die buiteland besig om dit te skrywe. 
Die Boere was op die platform van ’n belangstellende wêreld wal 
hulle vryheidspogings bewonder en hulle op die hande gedra het. 
Strome geskiedenisse wat meestal op Theal se werk en die „Eeu 
van Onreg”  gebaseer was, het uit die drukperse van Nederland1, 
Duitsland en ander kontinentale lande gerol tot groot ergernis van 
die historici van die Imperiale rigting.

Die Onahfanklikheidsoorlog het nuwe grondstof, nuwe helde- 
dade, lye, strye, en griewe by die bestaandes gevoeg, waarvan die 
Konsentrasiekampe die vernaamste was. Dit is in oorlogsherinne- 
ringe beskrywe en boeke met sprekende titels soos Die Stryd tussen 
Boer en Brit, Vir Vryhcid cn vir Reg, Die Pad van die Veroiveraar, 
IVie is die Skuldiges?, Helkampe. ens. het die lig gesien.1 2

Die waarde van die geskiedenis is eers goed besef toe lord 
Milner die onderrig van die Suid-Afrikaanse geskiedenis na die 
Oorlog tydelik verbied het omdat hy, soos gesien is, gevrees het dal 
dit Afrikanernasionalisme sou voed.3 Groot ontevredenheid hel 
ingetree, want in die doseer van die geskiedenis is die „kern”  van 
die volksbestaan gesien, die „fondament”  waarop die toekoms van 
die volk gebou moes word.4 5 6 ’n Beroep is op die moeders gedoen 
om van „kindsbeen”  af die geskiedenis aan hulle kindertjies te leer 
en liefde en eerbied aan te kweek vir die voorgeslag wat soveel 
opgeoffer het om die Afrikaanse nasionaliteit gevestig te kry.r> Oor 
hierdie tema kon die volksleiers nie uitgepraat raak nie. Skerp 
kritiek is op die Suid-Afrikaanse skoolgeskiedenisboeke uitgeoefen'1 
en opnuut is ’n „vaderlandse”  geskiedenis vanuit n Afrikaanse 
gesigspunt geëis. Naas die Bybel is die grootste waarde aan die 
geskiedenis geheg —  miskien omdat dáárin bindkragte vir die 
herstellende volksliggaam verkry en besieling geput kon word vir 
die stryd wat voorlê. Dit moes opnuut die nasionalisme voed. Die 
Republieke het nou agter hulle gelê en die herinnering daaraan 
moes in die gees bly lewe. Die stryd sou deur middel van die 
historiese herinnering voortgesit word.

1. Vgl. Annemarie de Ru, a.w. (bl. 12, voetnoot 4).
2. Van die hand van genl. C. R. de Wet (Amsterdam, 18e druk 1903); genï. 

J. C. Kemp (Kaapstad, 3de druk 1946); genl. J. C. Kemp (Kaapstad, 1942); 
Harm Oost (Johannesburg, 1957); E. Steenkamp (sonder datum), respek- 
tiewelik.

3. F. A. van Jaarsveld, Teorie en Metodiek, p. 102 105.
4. De Volkstem, 6 Junie 1903, in ’n brief van Jan Brink.
5. Dc Volkstem, 7 Des. 1904; 17 Des. 1904, verslag van toespraak van genï. 

De Wet op Kerkplein; kyk ook Ons Taal, 15 Junie 1908, p. 3.
6. Bv. in De Volkstem, 2 Sept. 1903 ; 22 Julie 1903, Ons Taal, 15-6-1908; F. 

Postma: Zuid-Afrikaansche Geschiedenis op onze Scholen (1908); De Volk- 
slem, 4-7-1911, verslag van lesing van prof. A. Moorrees. Die klagtes kom 
neer op „onbetroubare” en „verdraaide” feite, ’n „anti-Afrikaansche geest” , 
.Jeugenaclitige voorstelling(s)” , „onwaarhede en onjuisthede” , ens. Dis ge- 
staaf met aanhalings.
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Die Afrikaners moes hulle identiteit binne ’n groter, deur die 
Britte gedomineerde, Suid-Afrika bewaar, en in die geskiedenis kon 
weerstand gebied word teen liberale en verengelsende invloed. Die 
geskiedenis kon ’n vesting bied om in te skuil en ammunisie lewer 
om in die politieke offensief te gebruik. Dit het ’n noue verbintenis 
tussen die politiek en die geskiedenis gebring. Ook moet onthou 
word dat die belangstelling in die geskiedenis saamgehang het met 
die taalstryd en die kultuurbeweging. Daarom het heelwat geskiede- 
nisboeke in Afrikaans verskyn.

In sy De Eerste Annexatie van de Transvaal (1906) en Het 
Insluiten van de Boeren Republieken (2 dele 1914) het dr. W. J. 
Leyds nabetragting oor die oorlogskuldvraagstuk gehou en ’n 
„vademecum” of versameling van bewysstukke versicaf van hoe die 
Boere van die begin af deur die Engelse behandel is. Dit was aan- 
vallende, ontmaskerende, verdedigende en veroordelende geskied- 
skrywing waarin die skrywer sowel aanklaer as regter was.1 Dit was 
bedoel as wapentuig vir die stryd wat voorgelê het.

Die Oorlog het ook verdieping in die geskiedskrywing van 
die Groot Trek gebring. Dit het sentrale tema geword. Van 
Afrikaanse kant is dit nooit grondig behandel nie, Die voor-oorlogse 
geskiedskrywing was by gebrek aan argiefstudie maar oppervlakkig. 
Hoewel Gustav Preller hom bekla het oor die „chaotiese en 
primitiewe”  toestand van die argiewe, kon hy nietemin in 1906 sy 
„klassieke”  Piet Retief in Afrikaans uitgee —  ’n boek wat in 1911 
al sewe drukke beleef het. Die belang van die boek lê myns insiens 
in die filosofiese fundering van die nasionalistiese ideologie wat 
voor die Oorlog ontbreek het.1 2

In die Groot Trek aanskou Preller „die geboorte van die 
Afrikanernasie”  en in Piet Retief sien hy die eerste Afrikaner wat 
sy „nasionaliteit”  onder woorde gebring en daardeur ’n „vrije en 
onafhanklike volk”  gehelp fundeer het. Hy meen dat as daar nie 
’n Groot Trek was nie, sou daar ook geen Afrikanernasie gewees 
het nie. Juis in Retief se manifes lê volgens hom „die helder om- 
lijnde bewustsijn van ’n afsonderlike Afrikaanse Nasie, van ’n 
aparte Volk met sijn eige Taal, Godsdiens, Sede, Geskiedenis en 
Tradisie ’.3 So word op die betekenis en filosofiese aspekte van die 
geskiedenis ingegaan.

Preller se boodskap was dat die Anglo-Boere-oorlog wat die 
verlies van die onafhanklikheid meegebring het, nie die einde van 
die Afrikanernasie beteken nie. Vir sy voortbestaan was kennis van

1. Vgl. F. A. van Jaarsveld: Tyd en Geskiedsbeeld —  ’n Metodologies- 
kritiese studie oor die werk van Dr, W. J. Leyds in Tydskrif vir Wetenskap 
en Kuns, April 1954, pp. 97-107.

2 Preller, Piet Retief (7e dnik 1911), p. 272-274, 278; Preller: Dagboek van 
Louis Trichardt (1917), Inleiding.

3. Preller: Piet Retief, p. 280.

20



die volksverlede noodsaaklik —  dit kon onder andere ook die 
geskiedenisboeke van die Imperiale rigting korrigeer en teëwerk. 
In Preller se eie woorde: „Die Afrikaner is jaloers op sijn geskiede- 
nis, jaloers op die waaragtige waarheid daarvan, en hij mag sig dié 
geskiedenis nie deur n ander laat leer nie.’ 1 Preller stel reg en 
verdedig of regverdig sy saak teen Britse wanvoorstellinge. Dit was 
ook die geval met J. H. Malan in sy Boer en Barbaar (1913), 'n 
boek wat subjektief en anti-Brits is.

Met die totstandkoming van die Unie was die Ieuse „Vergewe 
en Vergeet” . Dit het juis betrekking op die historiese stryd tussen 
Boer en Brit gehad. Prof. Moorrees het die gedagtes van waarskyn- 
lik die meeste Afrikaners vertolk inet sy mening dat daar vergewe 
maar nooit vergeet mag word nie sonder om ontrou te word aan 
die nagedagtenis van dié wie se „heldebIoed de velden van ons 
dierbaar land heeft gedrenkt” .1 2 Preller kon ook nie genoeë neem 
met die verbreking van die bande tussen hede en verlede nie, of 
met die gedagte dat die een geslag die ander geen verpligting oplê 
nie.3 Die Afrikaners het die Unie met die hoof maar nie met die 
hart nie aanvaar. Nooit het Unie-wording byvoorbeeld in die middel- 
punt van die geskiedsbceld te staan gekom nie: die kern daarvan 
was die Republikeinse geskiedenis van die Groot Trek tot die 
verlies van die onafhanklikheid in die „Vryheidsoorlog ’ .

Die Wêreldoorlog en die Rebellie van 1914 het die ou Tasse- 
stryd in al sy vurigheid laat oplewe. Tipies hiervan is J. A. Smith 
se Boer en Brit Van Slagtersnck tot Jopie Fourie (1917), wat op die 
grondslag van 'n Eeu van Onreg opgebou is en wat al die historiese 
griewe tydens die ,,honderdjarige onderdrukking” weer een na die 
ander oproep. Dit was die verhaal van die Britse skurk en die 
Boereheld en ’n opsomming van die misdade teen hulle bedryf 
veral in die Konsentrasiekampe waarin vrouens m kinders „ver- 
moor”  en van „honger laat omkom is” (bl. 63). Eric Stockenstrom 
se Geskiedenis van Suid-Afrika (1922) bevat "n soortgelyke 
Afrikanersentriese visie en 'n anti-Britse vooroordeel. Die teinas 
was beperk tot sekere volksake. Hierin sou daar verandering kom.

1. Preller, a.w., p. 274.
2. Verslag in De Volkstem, 4 Julie 1911 van ’n lesing gehou voor die S.A. 

Akademie vir Taal, Lettere en Kuns.
3 Vgl. sy Inleiding by Dagboek van Louis Trichardt,
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V. DIE WETENSKAPLIKE GESKIEDSKRYWING I.\ 
AFRIKAANS TOT 1945.

Soos die wetenskaplike geskiedskrywing in die Verenigde State 
gekoppel was aan die universiteite en daarom laat begin is —  so 
was dit ook in Suid-Afrika waar dit in werklikheid eers in die 
derde dekade van die 20ste eeu, dit wil sê eers na die Eerste 
Wêreldoorlog, begin opgroei het. Die grondslag daarvan is aan 
die begin gelê deur Europese historici soos E. C. Godeé-Molsbergen,1 
W. Blommaert1 2, J. Edgar en Eric A. Walker3, wat opgevolg is deur 
jong Suid-Afrikaanse geleerdes wrat hulle wetenskaplike skoling in 
Duitsland, Nederland of Brittanje gehad het, om maar te dink aan 
drr. A. J. H. van der Walt4, A. L. Geyer3, J. A. Wiid5 6, S. F. N. Gie, 
W. M. Macmillan, Leo Fouché en I. D. Bosman.

Studente in die geskiedenis moet vir die verwerwing van 
magisters- en doktorale grade, dissertasies skryw7e wat op argiefna- 
vorsing gebaseer is. Dit was ’n kragtige stimilus vir die bevordering 
van die geskiedeniswetenskap. Verder is dit bevorder deur die 
Publieke Argiewewet van 1922 wat die „primitiewe toestand" —  
om ’n woord van Gustav Preller te gebruik —  opgeruim en die 
argiewe van die Unie op ’n georganiseerde voet gebring en navor- 
singsgeleenthede oneindig verbeter het in vergelyking met wat dit 
voor daardie datum was.7 Voorts is die geskiedskrywing vergemaklik 
deur bronnepublikasies van private8 en offisiële kant. Waar daar 
tot 1922 weinig aan sulke publikasies gedoen is —  die vernaamste 
was van ds. II. C. V. Leibbrandt9 en George McCall Theal10 — , het 
daar sedert 1926 'n beskeie stroom van bronne-uitgawes verskyn

1. Hy was professor aan die Universiteit van Stellenbosch. In 1912 publiseer 
hy: De Stichter van Hollands Zuid-Afrika, Jan van Riebceck ÍAmster 
dam, 1912).

2. Professor aan die Universiteit van Stellenboscb.
3. Professor aan die Universiteit van Kaapstad.
4. Sy doktorale dissertasie was: De Ausdehnung dcr Kolonic aw Kap dcr 

Guten Hoffnung, 1700-1779 (Berlyn, 1928).
5. Dissertasie: Das uirtschafliche System der niedcrlandischen-ostindischcn 

Kompanie am Kap der Guten Hoffnung, 1785-1795 (Berlyn, 1923).
6. Dissertasie: Die Rolle der tíurcnrepubliken in der Ausivartigen und 

Kolonicien Politik des deutschen Reiches in den Jahren 1883-1900 
(Neurenberg, 1927).

7. Vgl. A. Kieser: Ons Dokumente (Kaapstad, 1942).
8. Soos bv. van die Van Ricbeeck-vereniging.
9. Vgl. bv. sy Precis of the Archives of the Capc of Good Hopc (16 dele, 

1896-1906).
Oor Leibbrandt as argivaris kyk J. F. Preller: Thc Leibbrandt Ap- 

pointment in S.A. Argiefblad, 1959, nr. 1, p. 28-32.
10. 0 .a . Basutoland Rccords (3 dele, 1883); Records of the Cape Colony, 

1793*1831 (36 dele, 1897-1905). Kyk by Bosman vir *n volledige lys.

22



wat vandag taamlike afmetings aangeneem het.1 Verbeterde publika- 
siefasiliteite het ook bygedra om die geskiedskrywing aan te moedig. 
Naas gewone het ook historiese tydskrifte ontstaan.* 2 3 Van groter 
belang is die Argiefjaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis wat 
sedert 1938 op die inisiatief van wyle prof. J. L. M. Franken van 
owerheidsweë uitgegee is en wat 'n spieëlbeeld innou van die be- 
drywighede van geskiedenisstudente van verskillende universiteite. 
Tot op datum het daar 35 lywige bande verskyn wat 80 dissertasies 
bevat. Sowat twee-derde van hierdie verhandelinge is in Afrikaans.a

In teëstelling tot die temas van die voorwetenskaplike geskied- 
skrywing wat hom hoofsaaklik met die „stryd tussen Boer en Brit”  
bemoei het, vind ons dat die verwetenskapliking van die geskiedenis- 
beoefening groter differensiasie en spesialisasie gebring het, wat die 
oú tema versplinter het. Naas die beoefening van die geskiedenis as 
grondwetenskap vind ons dat ook die konstituïtiewe- en vertakkings- 
dissipiines aandag kry. Dit sal moeilik wees om in kort bestek 
verslag te doen van die verskeidenheid temas wat behandel is. Daar 
bestaan volledige lyste wat insae daarin verleen.4

Die keuse en behandeling van temas is deur twee faktore 
bepaal: eerstens die beskikbare bronne. Universiteitstudente het van 
die argiewe ter plaatse gebruik gemaak. Dié historiese veld wat 
voldoende bronne gehad het, is geëksploiteer; waar dit ontbreek 
het, is dit onontgonne gelaat, of was die produksie drupsgewys. 
Dit geld byvoorbeeld ons koloniale agtergrond —  die 17e en 18e 
eeu —  waarvan bronne in Portugese, Nederlandse en Britse argiewo 
berus. Verder geld dit ook die 20ste eeu, waarvoor van offisiële 
sy geen bronne beskikbaar is nie, behalwe koerante of witboeke.

1 Bv. Kaapsclie Archiefstukken (1926-1935); Kaapse Plakkaatboek, 1944- 
1951 —  beide uitgegee onder leiding van K. M . Jeffreys. ’n Verdere reeks 
is die Snid-Afríkaanse Argicfstukke; o.a. Resolusies van die Kaapse 
Politieke Raad en die notules van die Natalse, Transvaalse en Vrystaatse 
volksrade. Vir ’n lys kyk my boek: Teorie en Metodiek, p. 229.

2. O.a. Historiese Sludies en Historia.
3. Vir ’n waardering van die Argiefjaarboek kyk: prof. W . Ph. Coolhaas: 

Het Argiefjaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis en zijn Betekenis voor 
de historísche Wetenschap in die maandblad Zuid-Afríka, Febr. 1959, p. 20.

4  O.a. H. M . L. Robinson: Katalogus van Proefskrifte en Verhandelinge vir 
grade deur die Suid-Afrikaanse Universiteite goedgekeur 1918-1941 (Kaap- 
stad, 1943); S. I. Malan: Gesamentlike Katalogus van Proefskrífte en Ver 
handelinge van die Suid-Afrikaanse Universiteite 1942-1958 (Potchefstroom, 
1959).

’ n Besonder nuttige rubriek vir toekomstige naslaanwerk is die Suid- 
Afrikaanse Kroniek, ’n oorsig van elke jaar se historiese publikasies in 
Suid-Afrika, wat sedert 1949 gereeld in Bijdragen voor de Geschiedenis 
der Nederlanden verskyn het. Jaarlikse oorsigte tot dusver in Deel V , afl. 
3-4 (1949); deel VI, afl. 3-4; VII, afl. 3 -4 ; VIII, afl. 3 -4 ; IX , afl. 3-4; 
X , afl. 2-4; XI (1956), nr. 3 ; XII (1957), nr. 3 ; XIII (1958), nr. 3 ; XIV  
(1959), nr. 3 ; X V  (1960), nr. 4.
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Ons vind om dié rede weinig publikasies in Afrikaans oor ons 
„voorgeskiedenis” , ons koloniale agtergrond en ons eie-tydse 
geskiedenis. Die Argiefjaarboek en gepubliseerde lyste van disser- 
tasies gee hiervan blyke.1 Wat die Noorde betref, bevat die argiewe 
bronne vanaf sowat 1842 sodat die historici en studente aldaar veral 
op die 19e eeu moes konsentreer.

Die tweede bepalende faktor in die tema-keuse geld die 
belangstellingsrigting van die Afrikaanse historikus wat saamhang 
met sy nasionalistiese lewensbeskouing en sy politieke en kulturele 
stryd vir die handhawing van sy eie identiteit. In dié opsig was die 
wetenskaplike geskiedskrywing nie ’n breuk met dié van die 19e 
eeu nie, maar wat die benadering en gees daarvan betref, ’n voort- 
setting, hoewel veel meer gematig. Daar was ’n soort spyt oor die 
verlies van die onafhanklikheid en die 19e-eeuse soort lewensvorm 
wat in so ’n skrille kontras met dié van die verstedelikte 20ste eeu 
gestaan het: daar was ’n romantiese verlange terug na die verlede, 
’n verheerliking en idealisering van die Republikeinse geskiedenis. 
In daardie periode —  die pioniers- en uitbreidingsgeskiedenis —  
wat die ideale en eienaardighede, die geestelike en politieke denke 
en ontwikkeling van die Afrikaners tot openbaring sou bring, het 
die 20ste-eeuse Afrikaner homself gespieël. Dié tydperk het vir 
hom tot ’n groot nasicnale epos geword waarop hy gekonsentreer 
het. Sy lye, strye, ideale en beskawingstaak was vir hom dáárin 
opgesluit en dááruit is besieling geput.

Hierdie geestesinstelling het meegebring dat ons kan praat 
van die primaat van die politieke geskiedenis. Omdat die 19e eeu 
so ’n verskeidenheid van betrekkinge tussen Britse kolonies, Boere- 
republieke, die Imperiale regering en Bantoe-stamme bevat, spreek 
dit vanself dat hierdie veld wat juis die 19e eeu dek, die hoof- 
aandag sou kry. Omdat die Suid-Airikaanse Republiek na 1877 die 
sentrum van die politieke storme geword het, was die Afrikaanse 
geskiedskrywing Transvaalsenírreí en kan ons dit n soort Klein 
Deutsche Geschichtsschreibung van Suid-Afrika noem.

In die geskiedenisbeoefening het veral twee insnydende ge- 
beurtenisse die aandag getrek: die Groot Trek en die Transvaalse 
Onafhanklikheidsoorloë. Dié twee vorm die twee pole waarom heen 
die Afrikaanse historiese bedrywighede by voorkeur gewentel het.

Die oorsake en verloop van die Groot Trek is uitgepluis, maar 
tot breedopgesette monografieë het dit nooit gekom nie: die 
Trektyd is versplinter in aspekte en geweef rondom die „groot 
manne”  of Trekhelde.1 2 Romantiese beelde van die stryd teen Bantoe 
en Brit is met groot piëteit en simpatic beskryf. Die Eeufeesviering

1. Vgl. voorafgaande twee voetnote.
2. M . C. E. van Schoor behandel Die Biografie in die Afrikaanse Geskied 

skrywing in Historia, Maart 1959, p. 3-18,
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van 1938 het 'n groot stoot aan die Treknavorsing gegee. Tog kan 
’n mens konstateer dat, wat die fynere nuanses van die Trekperiode 
betref, daar nog baie onsekerhede en onopgeloste probleme bestaan.1 
Die romantiese beeld van die verhalende benadering is vandag 
grootliks vergruis deur die objektiewe studies van prof. C. F. J. 
Muller wat die Britse houding teenoor die Groot Trek in faktore 
ontbind en die gebeurtenisse deur ’n tipe „verstehende" metode 
verrasionaliseer het.1 2 Verder het prof. H. B. Thom deur détail- 
studies baie van die geykte voorstellings van Gustav Preller om- 
vergewerp of gekorrigeer en sy oorskatting van Retief teruggebring 
tot ’n beter gebalanseerde betekenis- en plaasbepaling van die 
leiers.3

Die vryheidsideaal van die Voortrekkers is geprojekteer in die 
18e eeu, wat veral belangstelling geniet het insoverre dit lig kon 
werp op die „evolusie”  van die Afrikaner-Trekboere4 5 6 7 (d.i. die 
vorming van die Afrikanervolk), sy stryd teen amptenare van die 
Kompanjer\ die werking van „vryheids” - en „nasionale”  ideale in 
die „Republieke”  van Graaff-Reinet en Swellendam0; terwyl onder- 
skeid getref is tussen die Trekboer en die Voortrekker en eersge- 
noemde se lewensvorme, karakter en bewegings omskryf is.T n 
Samehang tussen die Patriotbeweging, Slagtersnek, die Groot Trek 
en die Republieke is gelê.8 9 Vandag is die legende reeds verwerp,” 
dat Swellendam en Graaff-Reinet republieke was terwyl die stryd- 
punt of die Voortrekkers nasionaalbewuste mense was, nog voort- 
duur.10

1. Vgl. hieroor prof. C. F. J. Muller: íTaarom die Groot Trek geslaag het 
(Mededelings van die Universiteit van Suid-Afrika, B. 12, 1960).

2. Vgl. sy Die Britse Owerheid en die Groot Trek (Kaapstad, 1948).
3. H. B. Thom: Die Lewe van Gert Maritz (Kaapstad, 1947).
4. Leo Foucbe: Die evolutie van die Trekboer (Pretoria, 1909).
5. Leo Fouche: Het Dagboek van Adam Tas, 1705-1706 (Londen, 1914).
6. P. A . C. Wieringa: De Oudste Boeren-republieken Graaff-Reinet en 

Swellendam van 1775 tol 1806 (Den Haag, 1921); C. Beyers: Die Kaapse 
Patriotte, 1779-1791 (Kaapstad, 1929).

7. P. J. van der Mcrwe: Die Trekboer in die Geskiedenis van die Kaap- 
kolonie, 1657-1842 (Kaapstad, 1938); Die Noordwaartse Beweging van die 
Boere voor die Grool Trek 1770-1842 (Den Haag, 1937); Trek —  Studies 
oor die mobiliteit van die pioniersbevolking aan die Kaap (1945).

8. C  Beyers: Die Groot Trek met betrekking tot ons Nasiegroei in Argief- 
jaarboek, 1941, deel I ; J. A . Coetzee: Politieke groepering in die IPording 
van die Afrikanernasie (Johannesburg, 1941).

9. Deur dr. C  Beyers in Geskiedenis van Suid-Afrika, deel I (onder redaksie:
A. J. H. van der Walt, J. A. Wiid en A. L. Geyer, tweede dr. 1955), 
p. 183-84.

10. Vgl. c . F. J. Muller: Waarom die Groot Trek geslaag het (Mededeling-í
B. 12), p. 3-4 en 18.
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vanVerdere temas was die Kaapse grense1, die geskiedenis 
die Natalse2, Transvaalse3, en Vrystaatse Republieke4, en in ver- 
band hiermee onderafdelings soos die volgende: grens- en grond- 
kwessies’’, verhoudings tot naturellestamme6 en aangrensende gebie- 
de7; bestuursvorme8, staatsinstellinge9, die rol van die kerk10,

1. O.a. P. J. van der Merwe: Die Kafferoorlog van 1793 (Kaapstad, 1940); 
A. E. du Toit: The Cape Frontier, a Study of Native Policy with special 
reference to the Years 1847-1866 (Argiefjaarboek 1954, deel I ) ;  J. J. 
Oberholster: Die Anneksasie van Griekwaland-Wes (Argiefjaarboek 1945); 
W . J. de Kock: Ekstra-Territoriale Vraagstukke van die Kaapse Regering 
1872-1885 (Argiefjaarboek 1948, deel I) ens.

2. O.a. A. J. du Plessis: Die Republiek Natalia (Argiefjaarboek 1942, deel I) 
en M. C. van Zyl: Luitenant-goewerneur Martin West en die Natalse 
Voortrekkers (Argiefjaarboek 1955, II).

3. O.a. F. A. F. Wichmann: Die Wordingsgeskiedenis van die Zuid- 
Afrikaansche Republiek, 1838-1860 (Argiefjaarboek 1941, II) en A. N. 
Pelzer: Geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Republiek, deel I, Wordings- 
jare (Kaapstad, 1950). Daar is ’n magdom van geskrifte hieroor wat in 
die lyste van die Argiefjaarboek en Katalogusse van verhandelings te vind 
is. (Kyk voetnoot 4 op bls. 23.)

4. Bv. J. H. Malan: Die Opkoms van 'n Republiek (Bloemfontein, 1929) 
en M. C. E. van Schoor: Politieke Groeperinge in Transgariep (Argief- 
jaarboek 1950, deel II).

5. Vgl. bv. J. J. G. Grobbelaar: Die Vrystaatse Republiek cn die Basoeto- 
vraagstuk (Argiefjaarboek 1939, II).

6. O.a. T. S. van Rooyen: Die Verhoudinge tussen die Boere, Engelse en 
Naturelle in die Geskiedenis van die Oos-Transvaal tot 1882 (Argief- 
jaarboek 1951, deel I).

7. D. W . Kriiger: Die Weg na die See (Argiefjaarboek 1938, deel I ) ;  
J. I. Rademeyer: Die Land Noord van die Limpopo in die Ekspansie- 
beleid van die S.A. Republiek (Kaapstad, 1949); F. A. van Jaarsveld: 
Die Eenheidstrewe van die Republikeinse Afrikaners, deel I (Johannes- 
burg, 1951).

8. O.a. F. A. van Jaarsveld: Die Veldkornet en sy Aandeel in die Opbou van 
die Suid-Afrikaanse Republiek tot 1870 (Argiefjaarboek 1950, deel I I ) ; 
P. J. Venter: Landdros en Heemrade 1682-1827 (Argiefjaarboek 1940, deel 
II), ens.

9. Vgl. bv. P. R. Botha: Die Staatkundige ontwikkeling van die S.A. Repu- 
bliek onder Kriiger en Leyds, 1844-1899 (Amsterdam, 1926); J. P. van 
der Merwe: Die Kaap onder die Bataafse Republiek (Amsterdam, 1926); 
G. D. Scholtz: Die Konstitusie en Staatsinstellinge van die O.V.S. 1854- 
1902 (Amsterdam, 1937); J. S. du Plessis: Die Ontstaan en Ontwikkeling 
van die Amp van Staatspresident in die Z.A. Republiek 1858-1902 (Ar- 
giefjaarboek 1955, deel I ) ;  A. Wypkema: De Invloed van Nederland op 
Ontstaan en Ontwikkeling der Z.A. Republiek tot 1881 (Pretoria, 1939).

10. Vgl. S. P. Engelbrecht: Geschiedenis van de Nederduits Hervormde Kerk 
in Zuid-Afrika (1922); A. Moorrees: Die Nederduitse Gereformeerde 
Kerk in Suid-Afrika 1652-1873 (Kaapstad, 1937); G. B. A. Gerdener: 
Geskiedenis van die Nederduits-Gereformeerde Kerke in Natal, Vrystaat 
en Transvaal (Kaapstad, 1934); G. D. Scholtz: Geskiedenis van die Ned. 
Herv. of Geref. Kerk van Transvaal (Kaapstad, 1956-60, 2 dele); J. Hoge: 
Die Geskiedenis van die Lutherse Kerk aan die Kaap (Argiefjaarboek 
1938, II), ens. Binne die kerkgeskiedenis self bestaan daar verskillende 
skole en rigtings, waarop hier nie ingegaan kan word nie.

26



skool1, sending8 9 en historiese persoonlikhe1 2 de3; taal- en letterkundige 
geskiedenis4 en ekonomiese vraagstukkc oor boerdery, spoorweë, doe- 
ane en arbeid5. Die temas is meestal spesifiek Afríkaanse temas uit 
die 19e eeu.

Wat die Tweede Transvaalse Onafhanklikheidsoorlog betref: die 
militêre aspekte het van Afrikaanse kant, behalwe oorlogsherinne- 
rings van deelnemers, w’einig aandag gekry6 en tans eers is studente 
en dosente van veral die Militêre Kollege besig om dieper daarop in 
te gaan. Ook is ’n staatshistorikus van owerheidsweë aangestel om 
die geskiedenis van die Oorlog te beskryf. Die „oorsake” 7 en „dipIo- 
matieke voorspel” 8 is vanuit Boere-standpunt ontleed, terwyl die 
Konsentrasiekampe ook in ’n gees van taamlike bitterheid behandel

1. Bv. A. H. Lugtenburg: Geskiedenis van die Onderwys in die S.A. Republiek 
1836-1900 (Pretoria, 1925); P. S. du Toit: Onderwys in Kaapland, 1652- 
1939 (Pretoria, 1940); L. S. Steenkamp: Ondertvys vir Blankes in Natal 
1824-1940 (Pretoria, 1941). Verder het daar in die Argiefjaarboek o.a. nog 
verskyn: W . S. van der Westhuizen: Onderwys onder die Algemene Skool- 
kommissie . . . 1804-1839 (1953, I I ) ; J. Ploeger: Onderwys en Onderwys- 
beleid in die S.A.R. . . . 1881-1900 (1952, deel I ) ;  M. A. Basson: Die 
Britse Invloed in die Transvaalse Onderwys, 1836-1907 (1956, deel I I ) ;  
D. H. Cilliers: Die Stryd van die Afrikaanssprekende in Kaapland om sy 
eie Skool 1652-1939 (Kaapstad, 1953), ens.

2. O.a. D. J. Kotze: Die Eerste Amerikaanse Sendelinge onder die Matebeles 
(Argiefjaarboek 1950, I ) ;  T. S. van Rooyen: Die Sendeling Alexander 
Merensky in die Geskiedenis van die S.A.R. 1859-1882 (Argiefjaarboek 
1954, II).

3. In die Argiefjaarboek het o.a. verskyn: J. H. Breytenbach: Andries 
Francois du Toit, sy Aandeel in die Transvaalse Geskiedenis (1942, I I ) ;  
J. B. de Vaal: Die Rol van Joáo Albasini in die Geskiedenis van die Trans- 
vaal (1953, I ) ;  J. A. Mouton: Genl. Joubert in die Geskiedenis van Trans- 
vaal (1957, I).

4 O.a. D. B. Bosman: Oor die Ontstaan van Afrikaans (Amsterdam, 1923); 
J. du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taal 1806-1875 (Kaapstad, 1939); 
G. S. en P. J. Nienaber: Die Geskiedenis van die Afrikaanse Beweging 
(Pretoria, 1941); G. Dekker: Afrikaanse Literatuurgeskiedenis (Kaapstad, 
1947, 4e druk); E. C. Pienaar: Die Triomf van Afrikaans (Kaapstad, 1946, 
2e druk); Rob Antonissen: Die Afrikaanse Letterkunde van die Aanvang 
tot Hede (Pretoria, 1956); L. van Niekerk: Die Eerste Afrikaanse Taal- 
beweging (Amsterdam, 1920, 2e druk).

5. Vgl. o.a. D. J. Coetzee: Spoorweg-ontwikkeling in die S.A. Republiek 1872- 
1899 (Kaapstad, 1940); C. F. J. Muller: Die Geskiedenis van die Vissery 
aan die Kaap (Argiefjaarboek 1942, I ) ;  H. B. Thom: Die Geskiedenis van 
die Skaapboerdery in Suid-Afrika (Amsterdam, 1936); D. J. Pieterse: 
Die geskiedenis van die Mynindustrie in Transvaal (Argiefjaarboek 1943); 
J. I. J. van Rensburg: Die Geskiedenis van die Wingerdkultuur in S.A. 
1652-1752 (Argiefjaarboek 1954, II).

6 O.a. J. H. Breytenbach: Die Tweede Vryheidsoorlog deel II (Kaapstad 
1949); en Gedenkalbum van die Tweede Vryheidsoorlog (Kaapstad, 1949); 
M. van Niekerk: Adolf Schiel en die Duitse Kommando (Argiefjaarboek 
1951, II).

7. G. D. Scholtz: Die Oorsake van die Tweede Vryheidsoorlog (Johannesburg, 
1948-50, 2 dele) en M. J. Hugo: Die Stemregvraagstuk in die Z.A. Republiek 
(Argiefjaarboek, 1947).

8. J. H. Breytenbach: Die Tweede Vryheidsoorlog deel I : Voortpel tot die 
Stryd (Kaapstad, 1948).

9. J. C. Otto: Die Konsentrasiekampe (Kaapstad, 1954).
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Soos elders gesê is, was die totstandkoming van die Unie van 
Afrikaanse kant nooit juis populêre studiemateriaal nie, en ook 
onlangs eers het studente van veral die Potchefstroomse Universiteit 
aspekte daarvan belig.1 Die groot monografie in Afnkaans ontbreek 
nog daaroor. Politieke verhoudinge na 1910 is in enkele biografieë 
van Afrikaanse Ieiers behandel.* 2 3 Vir die resente of kontemporêre 
geskiedenis het die Afrikaanse historici nie juis belangstelling ge- 
openbaar nie, hoewel daar tans ’n gunstige ontwikkeling in dié 
rigting is.» *

Karakteriseer ons nou die Afrikaanse wetenskaplike geskied- 
skrywing —  met bewussyn van die gevare wat veralgemenings 
meebring en met uitsluiting van uitsonderings — , val dit op dat 
die dissertasies oorlaai is met détails tot in so ’n mate dat dit eerder 
ingedeelde samestellings van uittreksels uit bronne is as ware 
historiese verhandelinge met maklik uitkenbare hooflyne. Soos 
prof. W. Ph. Coolhaas met reg aangetoon het4, is daar te weinig 
onderskeid gemaak tussen wat belangrik en onbelangrik is. Dit is 
miskien te wyte aan te sterke beklemtoning van die beginsel „om die 
feite self te laat spreek” , en verder gebrek aan selftug.

Tweedens het die te strenge beperking aan die gebruik van 
plaaslike argiewe ’n groot hoeveelheid los van mekaarstaande 
onderwerpe ten gevolg gehad. Daarin ontbreek die samehang met 
die breë strominge van die algemeen Suid-Afrikaanse of Europese 
geskiedenis. Sodoende is kunsmatige skeiding gebring tussen aan- 
verwante terreine wat inmekaar gryp. Dit toon gebrek aan kontak 
met die breë terrein van die vertakkings van die geskiedenisweten- 
skap en die geesteswetenskappe in die algemeen. Dit kan ook ver- 
klaar word uit ’n te strenge houvas aan die beginsel van „hou jou 
aan jou tema” .

Met verloop van tyd het die spesialisasie in die wetenskap ’n 
hele aantal dissertasies voortgebring waarvan gesê kan word dat 
die bome voor die bos gesien is. Die versplintering het die behoefte 
aan sintese geskep, maar dit sou nie kom van die hand van één 
outeur nie. In 1951 het 25 skrywers meegewerk aan ’n tweedelige 
Geskiedenis van Suid-Afrika onder redaksie van profc. A. J. H. van 
der Walt, J. A. Wiid en dr. A. L. Geyer.5 As sintetiese werk is dit

1 Bv. F. Vermooten: Transvaal en die Totstandkoming van die Unie van 
Suid-Afrika (Argiefjaarboek 1957, I I ) ; B. Spoelstra: Die Bewindsaanvaar- 
ding van die Botharegering oor Transvaal . . . 1907 (Argiefjaarboek 1953.
II).

2. C. M . van den Heever: Generaal J. B. M . Hertzog (Johannesburg, 1944); 
N. J. van der Merwe: M. T. Steyn (Kaapstad, 1921, 2 dele); G. D. Scholtz: 
Dr. iV. J. van der Merwe 1888-1940 (Johannesburg, 1944) en F. V. 
Engelenburg: Generaal Louis Botha (Pretoria, 1928).

3. Vgl. D. W . Kriiger: The Age of the Generals (Johannesburg, 1958) en 
Parties and Policies in South Africa (Kaapstad, 1960).

4. Vgl. sy artikel Het Argiefjaarboek . . . en zijn betekenis voor de Histo- 
rische Wetenschap in Zuid-Afrika, Febr. 1959, p. 21.

5. Kaapstad, 2e druk 1955.
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egter nie geslaagd nie: sekere aspekte oorvleuel mekaar, die hoof- 
stukke wissel af in kwaliteit en ’n geïntegreerde eenheidsbeeld met 
ewewigtige samehangsverhoudinge ontbreek. Dit weerspieël feitlik 
die veelrassige lewenspatroon van Suid-Afrika met sy indeling van 
,.die witman in Suid-Afrika”  (inet Afrikaans-Engelse verhoudinge 
as hoofsaak), „bestuursvorme” , „ekonomiese ontwikkeling” , „in- 
boorling- en kleurbeleid”  en „die kultuurstryd van die Afrikaner” .

Met die Van Riebeeckfees in 1952 het vyf bande, Drie Eeue: 
Die Verhaal van Ons Vaderland, die Iig gesien waarvan drr. A. J. 
Boëseken, D. W. Kruger en A. Kieser die hoofskrywers was.1 Dit 
is ’n meer geslaagde poging tot integrasie, maar die werk is bedoel 
as ’n „populêre”  geskiedenis. Die groot monografie van die hand 
van één persoon, wat eenheid, struktuur en integrasie van die breë 
Suid-Afnkaanse historiese ontwikkeling in sy veelvuldige fesette 
bevat, ontbreek nog.

’n Soortgelyke poging waarop dieselfde kritiek as op die eers- 
gemelde van bogenoemde boeke van toepassing is, is die drie bande 
Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner onder redaksie van profe. 
C. M. van den Heever en P. de V. Pienaar.1 2 Tot ’n ware „Geistes- 
geschichte”  met eenheid, samehang en struktuur het dit ook nie 
geword nie, hoe nuttig al die boeke in hierdie reekse ook mag wees.

’n Verdere eienskap van die wetenskaplike geskiedskrywing in 
Afrikaans is die konsipiëring van die verlede vanuit die Afrikaner se 
standpunt. Daar is reeds redes aangevoer waarom dit die geval was. 
Hier moet nog bygevoeg word hoe dit die gees en aard van die 
geskiedskrywing beïnvloed en watter beperkinge dit meegebring het.

Reeds Gustav Preller was oortuig daarvan dat hy alleen tot 
,^tennis van ons volk”  kan kom deur „as Afrikaner”  te skryf.3 In 
1938 het prof. D. W. Kriiger verklaar dat dit «wetenskaplik ver- 
keerd ,(is) om die geskiedenis van Suid-Afrika en die Boervolk 
van buite-af te besien as ’n min of meer onbeduidende onderdeel 
van „British Colonial History” , want ’n studietaak anders benader 
moet noodwendig lei tot die verwaarlosing van die inwendige 
geskiedenis van Suid-Afrika” . Hy het op ’n „eie Afrikaanse geskied- 
beskouing”  aanspraak gemaak en getrag „om, staande op Afrikaanse 
bodem in die midde van sy volk, hom in te leef in die verlede van 
sy eie nasie” ,4 Dit is in lyn met wat die 19e-eeuse Afrikanerhistorici 
reeds vereis het.

In 1943 het prof. Thom weer bevind dat historiese navorsing 
’n mens in kontak bring „met die heldefigure wat die produkte van 
jou land en volk in die verlede was, en wat op hul beurt weer

1. Kaapstad, 1952.
2. Kaapstad, 1950.
3. Vgl. sy Dagboek van Louis Tríchardt (1917), Inleiding.
4. Argiefjaarboek, 1938, deel I, p. 34.
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gehelp het om koers te gee aan die strewe en lotgevalle van jou 
volk . . . .  Dit voer ons nie weg van wat ons eie is nie; dit voer ons 
juis daarnatoe. Dit ontruk on* nie aan ons eie bodem nie; dit 
wortel ons dieper daarin. Vandaar dat daar by die navorser van 
ons vaderlandse geskiedenis . . . altyd die besef is dat hy die 
geestelike welsyn van sy volk dien \ Prof. Thom is voorts van 
mening dat daar na die waarheid gestreef moet word, maar vanuit 
„die midde van die volk” . „Ons moet ons historiese navorsing 
onder die volk indra. ’ „Die gees van die volk moet dit deurdring en 
dit moet saam met die volk in dieselfde kultuurbodem wortel” —  
aldus prof. Thom,1 Hierdie uitsprake is waar van die gees en 
stemming van die Afrikaanse geskiedskrywing in die algemeen. ’n 
Mens bespeur daarin verset teen die historiografie in Engels waarop 
ons nog nader terugkom, maar dit gee ook blyke van ’n pragmatiese 
trek wat kenmerkend is van die Afrikaanse geskiedskrywing en wat 
dit min of meer tot geslote eenheid maak.

Dit het egter sekere nadelige beperkinge meegebring waarvan 
die implikasies eers in ons veranderde tyd gevoel word. In die 
eerste plek het dit ons geskiedskrywing te plaaslik, byna parogiaal 
gemaak, en feitlik op sy eentjie soos ’n planeet deur die hemelruim 
van die geskiedskrywing laat beweeg. Deur ’n gebrek aan inordening 
of oriëntering in en op die algemeen-Europese, wêreld-, of koloniale 
geskiedenis is ’n onafhanklike geestelike wêreldjie geskep wat die 
visie tot ’n interne beperk en waarin perspektief ontbreek het. 
Miskien gee dit juis blyke van ons geestelike isolasie.

Die goeie raad wat in 1911 deur prof. Moorrees ter oorweging 
aan die Afrikaanse historici voorgelê is, naamlik om die geskiedenis 
onder andere vanuit die wêreldgeskiedenis te benader, is nie opge- 
volg nie. Prof. Moorrees het dit só gemotiveer: „Onze geschiedenis 
toch staat niet op zichzelf. Van haar eerste bladzijde af, brenge zij 
ons in aanraking met de machtige wêreldgebeurtenissen, die een 
geweldige invloed hebben uitgeoefend op de ontwikkeling der 
volkeren. Men kan het ontstaan der eerste blanke uederzeíting in 
Zuid-Afrika niet goed begrijpen, of juist beoordelen zonder hoger 
op te klimmen en kennis te nemen van de gebeurtenissen die geleid 
hebben tot de planting eener kolonie aan het zuidelik punt van 
Afrika.” 2 Dit geld ook latere gebeurtenisse. Weliswaar het 
dr. S. F. N. Gie in 1924 in sy Geskiedenis vir Suid-Afrika ’n

1. Die Stellenbossche Oudstudent deel XII, April 1943, nr. 1, p. 9 en 18 (Die 
Huidige Staat van Historiese Navorsing in Suid-Afrika).

In 1946 het dr. G. D. Scholtz hom oor ’n soortgelyke onderwerp uitge- 
laat oor Die Huidige Stand van die Geskiedwetenskap in Suid-Afrika (Tyd- 
skrif vir Wet. en Kuns, Nov. 1946).

í .  De Volkstem, 4-7-1911, verslag van ’n lesing voor die S.A. Akademie vir 
Taal, Lettere en Kuns.
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lofwaardige poging aangewend om ons geskiedenis binne die raam* 
werk van die Europese geskiedenis te plaas, maar op so ’n wyse dat 
dit bloot langs mekaar te staan kom en nie uit mekaar volg nie. 
Eers tans —  en hierop kom ons terug —  het historici soos drr. 
W. J. de Kock1 en G. D. Scholtz1 2 pogings aangewend om hierdie 
lee/ntes te vul.

Die benadering van die geskiedenis vanuit ’n Afrikanergesigs* 
punt het gewortel in ’n soort spyt dat die Republieke verdwyn het: 
daar was ontevredenhcid met die verlede ( ’n feit wat die oog van 
die toekoms en hede afgetrek het), asook met die wyse waarop 
Engelssprekende historici daarmee omgespring het. Daar het der- 
halwe ’n reaksie ingeset wat gekenmerk was deur die regstelling, of 
korreksie van „verdraaide”  feite en ’n regverdiging of verdediging 
van die eie standpunt. Hieruit volg dat die positiewe aandeel wat 
die Engelssprekende in die opbou van Suid-Afrika gehad het, in ’n 
groot mate verbygesien, onderskat of onaangeroer gelaat is : „die 
Engelsman”  is trouens meer as vervolger en teëstander van die 
Afrikaner beskryf as medebouer. ’n Mens kan dit miskien verklaar 
uit die feit dat die Engelssprekendes die politieke teenstander van 
die Afrikaners was.

Hiermee hang ook saam dat die te sterke konsentrasie op 
spesifiek-Afrikaanse temas die nadeel meegebring het dat die rol 
van die nie-blankes as aktiefvormende krag in die Suid-Afrikaanse 
geskiedenis verbygesien of verwaarloos is. Die klem het geval op 
die supremasie van die blanke en die minderwaardigheid van die 
naturel, wat selfs in die geskiedskrywing „gesegregeer” is deur die 
gcbrek aan integrasie van sy aandeel in die „blanke se verlede” 
en deur sy geskiedenis „apart”  te behandel.3 Of wáár daar kontakte 
beskrywe is, is dit vanuit die blanke se standpunt geïnterpreteer 
sonder om af te daal in die denkwyse van die nie-blanke. Hierop 
het dr. T. S. van Rooyen tereg gewys.4 5 Werk wat rassekontakte 
beskryf, is skaars en het óf op ’n te uitgestrekte0 óf ’n te beperkte 
terrein6 soos „grensbakens” beweeg, terwyl die maatskaplike gevolge, 
die verandering van lewenswyse en die gevolge vir beide blank en 
swart van die ontmoeting van beskaafde en primitiewe mense in ’n 
industriële samelewing uit die oog verloor is.

1. Portugese Ontdekkers om die Kaap (Kaapstad, 1957).
2. Suid-Afrika en die Wêreldpolitiek (Johannesburg, 1954).
3. Vgl. bv. in Van der Walt, Wiid en Geyer se Geskiedenis van Suid-Afrika en 

die ondenvysleerplan vir geskiedenis Sts. IX  en X vir Transvaalse Hoërskole.
4. Vgl. sy Die Sendcling Alexander Merensky . . . in die Argiefjaarboek 

1954, deel II, p. 99.
5. Bv. P. van Biljon: Grensbakens tussen Blank en Swart in Suid Afrika 

(Kaapstad, 1948).
6. Bv. A. E. du Toit: The Cape Frontier (Argiefjaarboek 1954, deel I).
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Die feit dat die eietydse stryd die klem ook te veel op die 
politieke geskiedenis laat val het, het meegebring dat sekere onder- 
dele en terreine van die vak verwaarloos is. Daar is opgemerk dat 
daar gebrek aan kennis bestaan oor byvoorbeeld ons Nederlandse 
koloniale agtergrond of die westerse kultuurwaardes in die alge- 
meen. Ook wat die ekonomiese geskiedenis betref, het ons historici 
nog nie veel verder as die oppervlak gekom nie. Hoewel lofwaardige 
bydraes gelewer is1, het die tyd aangebreek vir omvattende studies 
wat in samehang gebring moet word met die algemene tendensies 
van die politieke geskiedenis. Ook moet die betekenis van ons 
stede en die rol wat hulle gespeel het aandag kry.

Hoewel die twee Transvaalse Onafhanklikheidsoorloë al so 
ver agter die rug is, ontbreek militêre geskiedenisse in die enge 
sin van die woord nog. En waar is die werke op die terrein van 
die geestesgeskiedenis?1 2 Boeke oor die ontwikkeling van die 
Afrikaner se politieke denke, sy demokratiese opvattinge, die 
republikeinse gedagte na 19023, die rol van die Bybel in verge- 
lyking met die rol van die Kerk ontbreek nog sodat daar in die 
stadium nog nie ’n „geskiedenis van die Afrikaanse volk”  moontlik 
geword het nie. Ook is die veld van ons sedelike, maatskaplike, 
huislike en godsdienstige lewe in verskillende periodes van die 
Afrikaner se volksbestaan maar gedeeltelik ontgin. In die sosiale 
geskiedenis het prof. A. N. Pelzer ’n lofwaardige voorbeeld gesteP, 
maar ook hier is nog braakliggende terrein.

Aan die kredietkant kan gekonstateer word, dat hoewel die 
Afrikanerhistorici vanuit ’n Afrikaanse gesigspunt geskryf het, dit 
nie beteken dat al hulle werk noodwendig subjektief is nie. Die 
geskiedeniswetenskap kan nooit standpuntloos of neutraal wees 
nie: objektiwiteit is versoenbaar met standpuntbepaaldheid mits ’n 
mens dit wetenskaplik kan verantwoord. Die afstand van die 
historiese stryd tussen Boer en Brit het ook afstand van die 
historikus tot homself en sy werk gebring en in toenemende mate 
word die objektiwiteitsbeginsel gehandhaaf, om maar aan die uit- 
stekende werk van byvoorbeeld profe. H. B. Thom, C. F. J. Muller,

1. Kyk p. 27, voetnoot 5.
2. Werke soos prof. Abel Coetzee se Die Opkoms van die Afrikaanse Kultuur- 

gedagte aan die Rand 1886-1936 (Johannesburg, 1938) en prof. T . N. 
Hanekom: Die Liberale Rigting in Suid-Afrika, deel I (Stellenbosch, 1951) 
is voorbeelde wat nagevolg behoort te word.

3. In die boek Republieke en Republikeine van M . C. E. van Schoor en J. J. 
van Rooyen, gee Ig. ’n kort skets van die Republikeinse ideaal na 1902 
(Kaapstad, 1960, p. 167-244).

4  Geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Republiek, deel I (Kaapstad, 1950). 
Vgl. ook M. M . Marais: Armesorg aan die Kaap onder die Kompanjie, 
1652-1795 (Argiefjaarboek 1943); F. C. Dominicus: Het huiselik en maat 
schappelik leven van de Zuid-Afrikaner (Den Haag, 1919).

32



P. J. van der Merwe, G. D. Scholtz en A. N. Pelzer te dink. Die 
kontak met die studie van die beginselgrondslae en teorie van die 
geskiedskrywing, waarin die jonger Afrikaanse historici na die 
Tweede Wêreldoorlog begin belangstel het, werk in hierdie goeie 
rigting mee.

VI. DIE GESKIEDSKRYWING 1N ENGELS TOT 1943.

Soos dit die geval met die Afrikaners was, het die wetenskap- 
like geskiedskrywing in Engels ná die Wêreldoorlog gekom, ’n 
gebeurtenis wat ’n verhoogde publieke belangstelling in die 
geskiedenis meegebring het.1 Die Engelssprekende historikus was 
anders teenoor die verlede as die Afrikaners ingestel: hulle het 
nie die gewig daarvan op die skouers probeer neem nie, maar wou 
oerder daarvan wegkom en was daarom miskien meer op die hede 
en die toekoms ingestel. Daar is weggebreek van die ou Koloniale 
en Imperiale visies waarvan heelwat feite gekorrigeer is, soos onder 
andere in verband met die Groot Trek en die oorsake van die 
Tweede Transvaalse Onafhanklikheidsoorlog. Maar die visie bly 
bepaald Engels en die studente het soos die Afrikaners onder 
andere ook spesifiek ,,Engelse”  onderwerpe bestudeer. Omdat daar 
waarskynlik ’n ander instelling teenoor die M.A.-dissertasies is en 
nie so ’n groot belangstelling in die geskiedenis as sodanig nie, het 
daar relatief weinig dissertasies van Engelssprekende studente in die 
Argiefjaarboek verskyn, wat, soos gesê is, sowat twee-derde 
Afrikaanse verhandelinge bevat. Dit skyn of die Afrikaanse univer- 
siteite hoër vereistes vir M.A.-dissertasies stel veral wat argief- 
navorsing en lengte betief.

Die selfvoldaanheid by Engelssprekende historici oor die tot- 
standkoming van die Unie het in die twintiger jare oorgewaai. 
Hulle het egter nuwe probleme raakgesien wat hulle van die 
tradisionele Boer-Brit-verhouding weggevoer het. Dit was probleme 
wat uit die Eerste Wêreldoorlog voortgevloei het, soos die ontstaan 
van ’n politieke bewussyn by die gevestigde stedelike nie-blankes. 
Die nuwe wetgewing in verband met die verstedelikte naturel het 
die besef laat deurbreek dat die rassevraagstuk die oorheersende 
politieke vraagstuk van Suid-Afrika is. Die Engelssprekende historici 
was die eerste om dit raak te sien, die vraag na die ontstaan 
en wording daarvan te stel en die geskiedenis vanuit die rasse- 
botsing te hersien en te herskryf. Daardeur sou veel van die 
tradisionele visies oor boord gegooi word.

1. E. A. Walker: The Place of History in University Education (Pamflet, 
1918).
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In 1924 verskyn prof. Edgar Brookes se History of Native 
Policy in South Africa1 en in 1928 The Native Policy of the Voor- 
trekkers van J. A. I. Agar-Hamilton, waarin hy die rassekontakte 
en die begin van die natureile-vraagstuk in die Noorde op objek- 
tiewe wyse ondersoek.

Van groter belang was die werk van prof. W. IVi. Macmillan. 
Hy het reeds teen 1927 ingesien —  en daarin was hy sy tyd vooruit 
—  dat die „kleurvraagstuk”  onderdeel was van ’n „worId Race 
Problem” 1 2 en dat die naturelle-vraagstuk nie geïsoleer is of sonder 
parallel in die wêreld was nie. Hy het aangevoel dat „the defenders 
of ‘white’ civilization must now plead their case before the 
Supreme Court — the moral conscience of the world” .3

Met sy prikkelende boeke Bantu, Boer and Briton, The Making 
of the South African Native Problem (1929) en The Cape Colour 
Queslion (1927) het hy die grondslag gelê vir ’n liberale skool 
van historici.

Macmillan kom, in sy eie woorde, met ’n „radically new 
interpretation of known and generally undisputed facts” . Dit geld 
die grensbotsings tussen blank en swart en die rassekontakte rondom 
die Groot Trek, wat die politieke, sosiale en veral die ekonomiese 
aspekte betref. Soos met alle nuwe standpunte was hy aggressief 
teen sowel Theal en Cory as die Afrikaanse historici, wat die kant 
van die blanke teen die nie-blanke gekies en die sendelinge (veral 
dr. Philip) veroordeel of wat die Groot Trek as heroïese daad be- 
skryf of verheerlik het. Hy belig die geskiedenis vanuit die Bantoe- 
gesigspunt en sien die geskiedenis van Suid-Afrika as ’n onder- 
werpings- en onteieningsproses van die nie-blankes en hulle 
verproletarisering in die stede waar hulle arbeid verrig maar geen 
politieke regte geniet nie. Grond en arbeid is die sleutelbegrippe 
in Macmillan se interpretasie.

Vir hom was die Groot Trek die gevolg van „grondhonger” . 
Die Trek self is „the great explosion”  of ’n „rebellion”  en „a way 
of escape”  van gelykstelling onder owerheidsbeleid. Dit het die 
groot Bantoeflank opgerol en deur die onderwerping en onteiening 
van die Bantoe die grondslag gelê vir die hedendaagse naturelle- 
vraagstuk. Volgens Macmillan was die Voortrekkers nie toegerus 
om ’n beskawende invloed op die Bantoe te hê nie; dit het eers 
met die diamant- en goudindustrie gekom. Die Groot Trek word as 
„the great disaster” van die Suid-Afrikaanse geskiedenis geïnter- 
preteer.4 Die Republieke word verkleineer deur „backwardness”

1. Pretoria, 1924. Hierdie boek bevat meer „Native Policy” as ..History” . In 
1933 volg sy The Colour Problems of South Africa (Lovedale).

2 The Cape Colour Question (1927), p. 10-11.
3. Bantu, Boer, and Briton (1929), p. 5.
4. The Cape Colour Question, p. 247-8.
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en „sorry story of petty internal dissentions and of state bankruptcy” . 
Hulle het die armblanke-vraagstuk gehelp skep en die eenheid van 
Suid-Afrika vernietig. In dié state is die „slave-owning mentality” 
van die 18e-eeuse samelewing bewaar deurdat die beginsel van 
geen gelykstelling offisiële staatsbeleid geword het.

Macmillan, wie se stellinge veral op die private stukke van 
dr. John Philip gebaseer is, het sy apologeet geword. Hy is as een 
van die weinig „statesmanlike figures”  van die 19e eeu beskryf. 
Daardeur verwerp hy die standpunt van vorige historici dat dr. 
Philip slegs „a  political mischiefmaker”  was, ’n standpunt wat 
vandag algemeen onder die Engelssprekende historici aanvaar word.1

Vir die Afrikaners was hierdie denkbeelde „kettery” . Tog het 
Macmillan daarin geslaag om die betekenis van die Groot Trek te 
verdiep en ons kennis en insig te verruim. Hy het deur sy reaksie 
teen bestaande interpretasies en eensydige sendelingmateriaal sy 
saak oordrewe sterk gestel en sonder voldoende begrip vir die 
besondere koloniale probleme.

Maar Macmillan se pregnante werk het navolging gevind, 
getuig prof. J. S. Marais se Maynier and the first Boer Republic 
(1944) en The Cape Coloured People 1652-1937 t, 1939) - Waar 
Macmillan dr. Philip in eer herstel, so doen prof. Marais dit vir 
die „perhaps most misunderstood figure”  Maynier. Het Macmillan 
die gesag van Theal ondermyn, prof. Marais het met ’n hamer in 
die porseleinkas geklim en hy bedryf wat die Amerikaner „debunk- 
ing”  noem. Hy wys op Theal se „bad workmanship” , „errors of 
fact and interpretation”  en sy „vooroordeel”  teen die nie-blankes. 
Omdat hy Theal se History of South Africa as die basis van die 
voorstelling van die Suid-Afrikaanse geskiedenis beskou, toets hy 
hom oor die grensprobleem tussen 1778-1802 en stel dat as Theal 
soveel „foute”  oor so ’n kort tydperk begaan het, die res van sy 
werk ook verdag is.

Prof. Marais wil die weg voorberei vir ’n ware Suid-Afrikaanse 
geskiedenis, bevry van vooroordeel. Sy benadering van die grens- 
situasie is soos dié van Macmillan dat die blanke nie altyd gelyk 
gehad en die nie-blanke in die ongelyk was nie. In sy „Maynier' 
benader hy die verlede soos iemand wat 'n saak het om te verdedig 
en gaan uit van ’n liberale standpunt. Deut ons geskiedenis te 
sien as „the history of the contacts between racial groups of widely 
differing civilizations and the gradual coalescence of these disparate 
elements into a single, if heterogeneous society het hy vetbreding 
en verdieping van ons begrip daarvan gebring. Sy Cape Coloured 
People is ’n waardevolle bydrae tot ons kennis van die Kleurling

1. Vgl. Julius Lewin: Dr. John Philip and Liberalism in Race Relations 
Journal, deel X X V I, nr. 2, April-Junie 1960.
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en die Afrikaner se houding ten opsigte van kleur en kleurbeleid. 
Laasgenoemde is ’n onderwerp wat die Engelssprekende baie ge- 
interesseer het, getuig prof. J. D. MacCrone se Race Attitudes in 
South Africa (1937).

Miskien die skitterendste ster aan die firmament van die 
Suid-Afrikaanse historiografie is dr. C. W. de Kiewiet, wat met sy 
British Colonial Policy and the South African Republics (1929), 
The Imperial Factor in South Africa (1937) en A History of South 
Africa Social and Economic (1941) sy leermeester Macmillan vêr 
oortref het. Hy het hom teen sowel die Koloniale, die Imperiale 
en die Republikeinse rigting in die historiografie verset omdat hulle 
na sy beskouing óf te plaaslik Engels óf te plaaslik Afrikaans was, 
en daardeur by twee bepalende faktore van ons geskiedenis verby- 
gesien het, naamlik die naturelle en die Londense regering.

Vir De Kiewiet is die belangrikste aspek van die Suid- 
Afrikaanse geskiedenis die verhouding tussen blank en swart. „T o  
the black man, not to the white man,”  skryf hy, „does South 
African history owe its special significance”  en vervolg: „The 
greatest social and economic fact in the history of the century is 
not gold nor diamond mining nor even agriculture, but the universal 
dependence upon black labour” .1 Nie die verhaal van die stigting 
van Republieke en hulle stryd om onafhanklikheid ic die belang- 
rikste nie, maar hoe die nie-blankes die blanke samelewing verander 
het, nadat hulle militêr onderwerp en die grond onteien is en deur 
ontstamming tot arbeiders in die stede of op plase omskep is. Hier 
kom ook weer die grondgedagtes van Macmillan tevoarskyn, naamlik 
grond en arbeid, d.w.s. ’n ekonomiese interpretasie van ons 
geskiedenis.

De Kiewiet skryf nie oor die nie-blanke apart van die blanke 
nie: vir hom is daar nie so iets soos die geskiedenis van die 
Kaapkolonie, Vrystaat of Transvaal nie: daar is slegs ’n geskiedenis 
van Suid-Afrika waarin blankes, nie-blankes en die Londense 
regering onlosmaaklik vervleg is. Die Suid-Afrikaanse geskiedenis 
kan nie in isolasie bestudeer word nie. Volgens De Kiewiet was die 
Kaapkolonie en Natal maar twee van veertig Britse kolonies en die 
wyse waarop die ander deur Londen benader is ( ’n benadering wat 
ook weer van die wêreldpolitiek afhang), het ’n uitwerking op die 
Suid-Afrikaanse kolonies gehad. Hy toon aan hoe die geskiedenis 
van die twee Republieke deur hierdie eksterne faktor beïnvloed is. 
Dit het na ruimer begrip gelei. Dat sy werk pregnant was, blyk 
daaruit dat soveel Afrikaanse historici dit in hulle wetenskaplike 
boeke as voetnote het. De Kiewiet se benutting van die Londense 
argiewe was dus van waarde vir diegene wat sonder buitelandse

1. Vgl. sy Imperial Factor, p. 1 en 2.



bronne moes skryf. Hy laat ons die 19e eeu met ander oë sien en 
bewys dat ons geskiedenis 'n sintese is van die wisselwerking van 
Bantoe, Boer en Brit. De Kiewiet se History of South Africa is ’n 
glansende werk met briljante gedagteflitse en interpretasiemoontlik- 
hede. Dit is vanuit 'n gematigde liberale gesigspunt geskryf.

In aansluiting by De Kiewiet se breë perspektiewe vind ons 
C. J. Uys se In the Era of Shepstone being a study of British Ex- 
pansion in South Africa 1842-1877 (1933), wat, afgesien van sy 
gemis aan eenheid en deurlopende lyne, die Transvaaise anneksasie 
in die raamwerk van die wêieldpolitiek gestel het, soos ook 
R. I. Lovell gedoen het in sy The Struggle for South Africa (New 
York, 1934) waarin onder andere aangetoon word hoe die Brits- 
Duitse verhoudings die Suid-Afrikaanse geskiedenis tussen 1875 en 
1899 beïnvloed het.

Wat die historiografie in Engels bevoordeel, is die bydraes 
uit die buiteland oor die Ryksgeskiedenis, die Gemenebes of State- 
bond.1 Hulle kon Londense bronne benut en die plaaslik Suid- 
Afrikaanse geburtenisse in ’n algemeen koloniale of wêreldperspek- 
tief stel, wat weer vir ons as agtergrond kon dien. Dit was juis 
hierteen dat die Afrikaanse historikus beswaar gehad het: hy wou 
die geskiedenis van die Afrikanervolk in isolasie as ’n geslote en 
op sigselfstaande eenheid sien, in plaas van as onderdeel van ’n 
Ryk, want daardeur het hy gemeen om sy identiteit en sy onafhank- 
likheid te bewaar. Die afkeer van ’n ruimer perspektief het egter 
sy geskiedenisvisie vereng. Van Britse kant was daar weer dié 
nadeel dat hy gebrek aan kennis van Afrikaans of die benutting 
van Afrikaanse bronne, sy visie op die binnelandse gebeurtenisse 
in Suid-Afrika beperk en vereensydig is. ’n Sintese van beide gee 
egter ’n ewewigtiger beeld.

Waar die Afrikaanse historici in die algemeen analities te 
werk gegaan het, was dit vir die Engelssprekende historici beskore 
om meer sinteties te arbei. Daar bestaan byvoorbeeld nog nie ’n 
Afrikaanse monografie wat die Groot Trektydperk in al sy aspekte 
dek nie, terwyl dit juis die verdienste van Engelssprekende historici 
was dat hulle die Trek in één sintetiese blik oorsien en wetenskaplik 
beskryf het, om byvoorbeeld aan Eric A. Walker se The Great Trek 
(1934) en The Voortrekkers of South Africa (1937) van Manfred 
Nathan te dink.

1. G. B. Pyrah: Imperial Policy and South Africa 1902-1910 (Oxford, 1955); 
The Cambridge History of the British Empire, Vol. VIII, South Africa 
(1936); R. M. Dawson: The Development of Dominion Status, 1900-1936 
(Londen, 1937); W . Y. Eliiot: The New Brítish Empire (New York, 1937); 
R. Muir: Short History of the British Commonwealth (2 dele, Londen, 
1922); H. E. Egerton: Federations and Unions within the British Empire 
(Oxford, 1924); A Short History of British Colonial Policy (Londen, 1932, 
9e druk); Paul Knaplund: The Brítish Empire (Londen, 1942).
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Die sintetiese karakter van die historiografie in Engels blyk 
ook uit C. W. de Kiewiet se A History of South Africa Social and 
Economic (1941) wat in één greep die geskiedenis oorskou en 
eenheid, perspektief en helder oordeel in die veelheid van sosiale, 
politieke en ekonomiese gegewens bring. Dit handhaaf ’n hoë mate 
van objektiwiteit, hoewel dit ’n baie persoonlike visie bevat. Dit is 
in ’n onbevooroordeelde gees geskryf.1 Wat van De Kiewiet waar is, 
geld ook vir E. A. Walker se History of South Africa (1928), 
hoewel dit minder onbevooroordeeld is. Dit is uit ’n gematigde 
Iiberale standpunt gekonsipieer en ly aan ’n swakheid, naamlik dat 
'n mens uit niks daarin kan aflei dat die Britse regering in 
Suid-Afrika ooit gefouteer het nie. Die jongste uitgawe het ’n 
titelwysiging ondergaan, naamlik A History of Southern Africa 
(1957) wat die veranderinge van die na-oorlogse wêreld weerspieël. 
Sy greep op die jongste geskiedenis is minder heg en die gebalan- 
seerde oordele van vroeër ontbreek. Hy het hom te veel laat lei 
deur die vooroordele van ons tyd waarin die Afrikaners aan die 
kortste ent trek.

Nietemin: dis ’n uitstekende boek. Gelaai met ’n enorme 
hoeveelheid détails weet Walker hoe om die hooflyne deurlopend 
helder te hou en eenheid, perspektief en struktuur te bring in ’n 
wydlopende veld wat nie net politieke aspekte bevat nie. Soos 
De Kiewiet het hy weggebreek van die tradisionele metodes deur 
nie verslae van die samestellende onderdele (kolonies, state, 
naturellestamme) afsonderlik te behandel nie, maar om alles te 
sintetiseer tot ’n geskiedenis van die westerse beskawing in Suid- 
Afrika.1 2

* * *

Daar is egter nog verdere weë wat deur ons Engelssprekende 
historici bewandel is —  en tot ons spyt sonder Afrikaanse geselskap. 
Dit raak die geweldige diens wat hulle aan die nie-blankes van 
Suid-Afrika betoon het deur hulle vroegste stamgeskiedenisse en 
folklore3 al vanaf die 19e eeu op te teken. Hierdie veld is egter 
nie soseer deur vakhislorici bewandel nie, maar deur sendelinge, 
administrateurs en etnograwe. Veel wat anders verlore sou gegaan

1. Vir ’n bespreking hiervan kyk Tke Cape Times, 9 Okt. 1941.
2. Vir ’n bespreking kyk The Cape Times, 6 Jan. 1928, hoofartikel: A great 

Achievement.
Daar bestaan heelwat historiese oorsigte oor die geskiedenis van Suid- 

Afrika in Engels wat ’n informatiewe karakter dra. ’n Goeie oorsig is bv. 
Leo Marquard se The Story of South Africa (Londen, 1955) en J. H. 
Hofmeyr: South Africa (Londen, 1931).

3. G. McCall Theal: Ethnography and Condition of South Africa before A.D. 
1505 (Londen, 1919); M. Martin: Basutoland, its Legends and Customs 
(Londen, 1903); C. Brownlee: Reminiscences of Kaffir Life and History 
(Lovedale, 1896); G. W . Stow: The Native Races of South Africa (Londen, 
1905); I. Schapera: The Khoisan People of South Africa (Londen, 1930).
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het, is vir die voorgeskiedenis en geskiedenis van ons land bewaar. 
'n Mens dink hier aan die geskiedenis van die Xhosa, die Basoeto1, 
die Zoeloe1 2 en so baie ander stamme. Maar eers onlangs het enkele 
Afrikaners aandag aan hierdie onderwerp gegee. Dit is egter ’n 
terrein wTat nog deur die vakhistorici bestryk behoort te word.

Met voorgaande hang saam die bearbeiding van ’n veld wat 
oneindig veel moontlikhede van navorsing bied, naamlik dié van 
die pre-historie. Veral in ons tyd is die Europese historici geneig 
om die grense van die geskiedenis na hierdie veld van die vroeë 
mensheid uit te skuif. Ook op hierdie terrein het die Engelssprekende 
wetenskapiikes die voortou geneem en werk van ’n wêreld-gehalte 
gelewer. Daarmee is reeds in die 19e eeu begin. Op besonderhede 
kan nie ingegaan word nie.3 ’n Mens dink egter aan die South 
African Archaelogical Society en sy publikasies, soos onder andere 
The Loom of History (1946) van A. J. H. Goodwin4; The Stone 
Age Cultures of South Africa deur voormelde skrywer en C. van 
Riet Lowre5 en M. C. Burkitt se South Africa's Past in Stone and 
Paint (Cambridge, 1928).

Dit was ook Engelssprekendes wat 'n diens aan ons historio- 
grafie bewys het deur die voortou te neem in die studie van ons 
koloniale „voorgeskiedenis” . Terwyl die Afrikaanssprekende histori- 
kus die onreg van die verlede ondersoek het, het sommige Engels- 
sprekende historici byvoorbeeld die Portugese agtergrond bestudeer 
en daardeur die historiese perspektief verbreed. ’n Mens dink aan 
die werk van Edgar Prestage6, S. R. Welsch7 en Eric Axelson8. Na 
die onlangse werk van prof. W. J. de Kock is reeds verwys.

1. J. M . Orpen: History oj the Basuto of South Africa (Kaapstad, 1857); 
D. F. Ellenberger en C. J. MacGregor: History of the Basuto (Londen, 
1912); G. Lagden: The Basuto (Londen, 1909, 2 dele); G. Tylden: The 
Rise of the Basuto (Kaapstad, 1950); H. Ashton: The Basuto (1952).

2. A. T. Bryant: Olden Times in Zululand (Londen, 1929); J. Y . Gibson: 
The Story of the Zulus (Londen, 1911); E. A. Ritter: Shaka Zulu The 
Rise of the Zulu Empire (Londen, 1955).

3. Vgl. A . J. H. Goodwin (ed .): A Commentary on the History and present 
Position of South African Prehistory with full Bibliography (1935).

4. A . J. H. Goodwin: The Loom of Prehistory. A Commentary and a Select 
Bibliography of the Prehistory of Southern Africa (Cape Town, 1946).

5. Gepubliseer in Annals of the South African Museum, Vol. XXVII (1929); 
verder ook deel VIII.

6. The Portuguese Pioneers (Londen, 1933).
7. The Portuguese in South-East Africa 1600-1700 (Johannesburg, 1960).
8. Europe’s Discovery of South Africa (1935); South Africa under King 

Manuel 1495-1521 (1946); South Africa under King Sebastian and the 
Cardinal 1557-1580 (1949); Porluguese Rule and Spanish Crown in South 
Africa 1581-1640 (1950); Portuguese and Dutch in South Africa 1641-1806 
(1951). Almal in Kaapstad uitgegee.

Vgl. die kritiese bespreking hiervan deur C. R. Boxer: S. R. Welsch 
and his History of the Portuguese in Afríca, 1495-1806 in die tydskrif 
The Joumal of African History, Vol. I, 1960, No. 1, p. 55.
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Ten slotte is die liefde wat die Engelssprekendes vir plaaslike 
geskiedenis aan die dag lê, opvallend; ’n mens hoef maar te dink 
aan bv. Bulpin1 se publikasies. Natuurlik is dit nie van die hand 
van beroepshistorici nie, maar dit getuig van ’n Suid-Afrikaanse 
gevoel. Hierteenoor doen Afrikaners weer besonder baie om plaas- 
like feeste vir dorpe of gemeentes te reël. Boeke of brosjures met 
die geskiedenis van die plekke word dan uitgegee, met dié nadeel 
dat dit gewoonlik te plaaslik van karakter is en nie in saamhang 
gebring word met die wyer gebeure in die land nie.1 2

Tipies van die Engelssprekende se bydrae tot ons hisloriese 
kennis is laastens die skrywe van biografieë wat handel oor groot 
manne wat Suid-Afrika opgelewer het —  meestal politieke figure 
soos Engelssprekende Kaapse eerste ministers, onder andere 
Merriman, Molteno, Jameson —  verder Botha, Smuts, sir Percy 
Fitzpatrick, ens.3 Dit is die tipies Engelse tradisie van „The Life 
and Times of . . wat opgestel word deur iemand aan wie die 
private papiere van so ’n persoon toevertrou word. Hy rig dan ’n 
monumentjie in letters op. Sir Keith Hancock van Australië skryf 
byvoorbeeld tans nog aan die biografie van Smuts.

VII. DIE AANSLAG VAN ’N VEKANDERDE WÊRELD OP DIE 
SUID-AFRIKAANSE GESKIEDSKRYWING.

Tot aan die Tweede Wêreldoorlog was dit nog moontlik dat 
Suid-Afrika in isolasie kon lewe: die koloniale wêreld was georden 
en die blanke gesag vrywel nog onbetwisbaar. Daar is nooit besef 
nie dat die oorheersing van die blanke oor die nie-blanke volkere 
van die wêreld slegs maar ’n tydperk van verbygaande aard was 
en dat die witman wat vir sowat 400 jaar sy gesag onbetwis oor 
die gekleurde volke gehandhaaf het, dit sou moes prysgee nie. Die 
Tweede Wêreldoorlog het Wes-Europa verswak en tans beleef ons

1. Bv. T. V. Bulpin se Golden Republic (1953) en Slorm over the Transvaal 
(Kaapstad, 1955).

2. Bv. A. Prinsloo: fíie GeskiedenÍs van Smithfield en die Caledonrivier- 
distrik 1819-1952 (Bloemfontein, 1955); profe. S. P. Engelbrecht, A. N. 
Pelzer, e.a.: Geskiedcnis van die Stod Pretoria (Pretoria, 1955); J. A. S. 
Oberholster: Murraysburg honderd Jaar Oud, 1855-1955 (Kaapstad. 1955), 
ens.

3. O.a. P. M . Laurence: The Lifc and Times of John X. Merriman (Londen, 
1938); P. A. Molteno: Life and Times of Sir John Molteno (Londen, 1900, 
2 dele); I. D. Colvin: Thc Life of Jameson (Londen, 1922); Earl Buxton: 
General fíotha; S. G. Millin: Rhodes (Londen, 1933), —  General Smuts 
(Londen, 1936, 2 dele); L. Michell: The Life of the Rt. Hon. Cecil John 
Rhodes (Londen, 1910, 2 dele); F. Gross: Rhodes of Africa; E. A. Walker: 
Lord de Villiers and his Times (Londen, 1925).
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in één geslag die afbraak van die tydperk van die Kolonialisme. 
Asië, die Ooste en Afrika het in opstand teen huíle blanke oor- 
heersers gekom, wat hulle orals uit hulle magsposisies moes onttrek. 
Dit is ’n wêreldrewolusie van geweldige omvang. Die tydperk van 
die Kolonialisme is onherroeplik verby en n nuwe, planetariese 
■epog het begin, waarin die nie-blankes, wat voorheen as minder- 
waardig beskou is en geen seggenskap in die raadsale van die 
Europese magsisteem gehad liet nie, vandag as gelykes en aktiewe 
medespelers op die wêreld-historiese platform optree.1

Omdat die veiligheid van Suid-Afrika afgehang het van die 
Europese mag en dié vandag nie net verswak het nie, maar aktief 
meehelp om die swartman te emansipeer, het daar in Suid-Afrika 
groot onsekerheid oor sy toekoms ingetree. Die besef het deurge- 
breek dat die kleurvraagstuk onlosmaaklik verbonde is aan die 
internasionale politiek en dat die wêreld in elke gebeurtenis op 
kleurterrein ’n woordjie meespreek. Die Afrikaners in besonder is 
tans nie meer gekonfronteer met blanke imperialiste wat van buite 
af in die inteme sake van Suid-Afrika inmeng soos in die 19e eeu 
nie; tans is dit nie-blankes vanuit Afrika en ander kontinente wat 
sy doen en late betwis of donker voorspellinge oor die toekoms 
waag. Want rondom die blanke minderheid woon n nie-blanke 
meerderheid wat geen politieke seggenskap het nie.

Die vraag het na vore gekom of die blankes hulle soos ’n eiland 
in ’n swart see van onafhanklike Afrika-state kan handhaaf. Nie 
langer kan geargumenteer word dat die nie-blankes te primitief 
is om hulle self te regeer nie. Daar word besef dat die land sy 
dade voor die regbank van die wêreld moet verantwoord. In dié 
omstandighede heers ’n krisisbewussyn, is die vraag na die toekoms 
voortdurend op die lippe en word daar van offisiële sy ’n beleid 
neergelê wat tot „redding”  of „behoud”  van die „blanke beskawing” 
moet dien. Hierdie krisissituasie het ieeds al (en sal dit nog hê') 
sy uitwerking op die Suid-Afrikaanse historiografie.

’n Verdere verandering wat ook invloed op die historiografie 
gehad het, is van binnelandse aard. Dit raak die feit dat die 
Afrikaanssprekendes vanaf 1948 die politieke leisels hou. Suid- 
Afrika is op konstitusionele gebied geleidelik losser gesny van die 
Britse simbole totdat op 5 Oktober 1960 beslis is dat hy ’n Republiek 
gaan word. In hierdie omstandighede het daar by die Engels- 
sprekende bevolkingsgroep ’n reaksie ingetrefe, soos daar voorheen 
by die Afrikaner reaksie was toe hy onder Britse bewind gestaan het. 
Ook het daar reaksie ingetree by die nie-blankes van Suid-Afrika 
wat die oog gerig hou op die buiteland van waaruit aanmoediging 
en steun teen blanke oorheersing kom.

1. Vgl. bv. Wahrhold Drascher: Schuld der Weissen? Die Spátzeit des 
Kolonialismus (Tiibingen, 1960).

41



Deur die belewing van die eie-tydse gebeurtenisse word ’n 
beeld- in die gees gevorm wat onbewus te lande kom aan die basis 
van die geskiedenisbeoefening wat ’n projeksieveld word vir die 
ideale, teleurstellinge of die veranderde waardes van die hede. In 
sekere sin sal ons kan praat van die binnegaan van ’n tydperk 
van Aer-siening en herinterpretasie van die Suid-Afrikaanse geskie- 
denis.

1

Tendense in die hedendaagse geskiedskkywing in Engels

Die tendense in die geskiedskrywing van die Engelssprekende 
bevolkingsdeel hou verband met die Afrikanerregering en 
-nasionalisme, die verskerpte rassespanning en die mislukking van 
die Liberalisme en die Hyk in Suid-Afrika. Die afsnyding van 
Britse simbole en hulle uitsluiting van verantwoordelikheid in die 
landsregering het die Engelssprekende groep in ’n posisie van 
hiper-kritiese, vertwyfelende en wantrouende toeskouers van die 
landsbeleid laat beland wat sake in 'n gees van „óns was óns hande 
in onskuld’ ’ laat beoordeel. In die woorde van mnr. M. Gandar 
bevind hulle hul in ’n status van ,,’n verbitterde en inagtelose 
minderheid, kaalgestroop van die dinge wat vir hulle dierbaar 
was” , en gedwing om onder rn „vreemde”  konstitusionele bedeling 
te lewe1 het daar ’n gcvoe! van gefrusteerdheid en gegriefdheid by 
hulle ontstaan, wat herinner aan die geestesgesteldheid van die 
Afrikaners na 1902. In hierdie gees van teleurstelling oor die 
hede het die Engelssprekende historici hulle besin oor die toekoms1 2 3 
en by die belewing van visies van katastrofes, het hulle hul gewend 
na die verlede waarin hulle gaan soek het na dié keerpunte wat 
die huidige situasie voortgebring het.

Die ontevredenheid met die hede word weerspieël in n stroom 
van politiek-historiese geskrifte —  boeke en artikels —  wat wys op 
ons plek in 'n veranderende wêreld*, en wat die Afrikaners en hulle 
politiek aan die buitewêreld bekendstel in min of meer negatiewe 
sin, soos dit die geval was met die geskiedskrywing van die 
Imperiale rigting net voor die Tweede Transvaalse Onafhanklik- 
heidsoorlog. In hulie kcnfrontasie met die Afrikaner se nasionalisme 
en rassebeleid gee hulle hulself rekenskap van wié en wát die

1. The Rand Daily Mail, 15-2-1961; Die Transvaler, 16-2-1951.
2. O.a. G. Allighan: Vem oerd  —  The End (1961); A. Keppel-Jones: IThen 

Smuts Goes. A History of South Afríca from 1952 to 2010 (Kaapstad, 
1947); Jan Tockoms: fí'hcn Malan Goes (C.N.A., 1953).

3. O.a. E. Brookes: South Africa in a changing ÍForld (Oxford, 1953).
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Afrikaner is en wat verwag kán word. In haar boek The Last Trek 
A Study of the Boer People and the Afrikaner Nation ÍLonden, 
1957) tref Sheila Patterson dikwels die skyf, maar mis dit ook baie 
kere. Boektitels —  enkeles nit talle —  soos Background to Bitter- 
ness\ Twilight in South Africa1 2, The Anatomy of South African 
Misery3, Hope for South Africa4, South Africa’s Eleventh Hour5, 
ens., bevestig bogenoemde bewerings.

Die behoefte om die eie tyd te begryp het tot herinterpretasie 
van die verlede gelei. Tipies is die artikel van prof. A. M. Keppel- 
Jones: „W here did we take the wrong turning?” 6 7 Hierdie vraag 
gaan na twee kante toe u it: wat het die Afrikanernasionalisme laat 
slaag? en : waardeur het die Britse liberale gedagte in Suid-Afrika 
misluk? Met hierdie vraagstellings is „foute”  van die verlede 
ontdek, foute wat veral aan die verkeerde beleid van die Imperiale 
regering van die 19e eeu toegeskryf word. Prof. Keppel-Jones vind 
die „wrong turning”  in die Britse verlating van die Oranjerivier 
Soewrereiniteit in 1854. Dit het Suid-Afrika finaal in 'n Koloniale 
Suide en Republikeinse Noorde opgesplits, waarin die konserwa- 
tiewe grenstradisie \an geen-gelykstelling en ’n Transvaalse 
nasionalisme die oorhand gekry het.

In hulle Anatomy of South African Misery en The Jameson 
Raid veroordeel drr. C. W. de Kiewiet en Jean van der Poel die 
Imperiale hantering van die Jameson-inval, want dit het tot die 
Tweede Transvaalse Onafhanklikheidsoorlog gelei wat as gevolg 
gehad het die totstandkoming van ;n kunsmatige unie in plaas van 
’n natuurlik-gegroeide federasie, waarin daar waarskynlik nie kans 
sou gewees het dat een taalgroep deur ’n ander oorheers sou word 
nie. ’n Soortgelyke spyt spreek uit die uitstekende en objektief- 
geskrewe boek van prof. L. M. Thompson: The linification of 
South Africa?

Die Uniefees van 1960 het ook tot „stock-taking” oor die 
afgelope vyftig jaar gelei, waarin die ideale en verwagtings van 
die Unievaders gekontiasteer is met die huidige stand van sake.8 
Oor die algemeen bestaan daar belangstelling vir die posisie van 
die nie-blanke meerderheid en die historiese ontwikkeling van die 
rasse-teëstellinge.

1. Geskryf deur H. Gibbs (Londen, 1954).
2. H. Gibbs (Londen, 1953).
3. C. W . de Kiewiet (Londen, 1956).
4. Alan Paton (Londen, 1958).
5. Jan Toekoms (C.N.A., 1958).
6. Race Relations Journal, vol. X X V I, nr. 1, Jan.-Maart 1959, p. 18-30.
7. Oxford, 1960. Vgl. my bespreking in Die Transvaler, 27-5-1960.
8. L. M . Thompson: Fifty Years of Union in Race Relations Journal, vol. 

X X X II, nr. 2, April-Junie 1960, p. 59-69.
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'n Derde tendensie in die Engelssprekende se bemoeiing met 
die geskiedenis spruit voort uit ’n sekere gevoeligheid oor die 
Afrikaner se tradisionele historiese voorstelling van veral die ver- 
houding van Boer-Brit en blank-swart; ’n tendensie wat ook weer 
vergelykbaar is met die posisie waarin die Afrikaners hulle na 1902 
ten opsigte van die geskiedenisonderrig bevind het. Soos die 
Afrikaners destyds gevoelig en kleinserig was oor die Britse ge- 
skiedenisvoorstellings in skoolboeke, só is vandag die Engelsspre- 
kendes teenoor Afrikaanse boeke en word daar naarstiglik onder- 
soek, gekorrigeer en veroordeel.1 Ná 1948 het die geskiedenisonder- 
rig ’n politieke aangeleentheid geword. Feitlik elke reël van die 
Afrikaanse skoolgeskiedenisboek word soos met ’n vergrootglas 
deurgesoek en kritiek daarop na die openbare pers geneem.

Daar is ook bevind —  en nie heeltemal ten onregte nie —  
dat die Afrikaanse historici onvoldoende of geen aandag gegee het 
nie aan die groot aandeel van die Engelssprekende in die opbou 
van Suid-Afrika; dat die Engelssprekende bevolkingsdeel feitlik 
„onbekend' gebly het en dat dinge vanuit ’n Afrikanergesigspunt 
aangebied word. In sy boek They Were South Africans1 2 het John 
Bond juis die aandag vir die Britse pioniere gevra en hulle presta- 
sies op ’n voetstuk geplaas. Om hierdie redes was daar ook ’n 
verhoogde belangstelling in die geskiedenis van die Britse immi- 
grante soos die boeke oor die onderwerp getuig.3 4

Terwyl daar by die Afrikaanssprekendes ’n neiging was om 
bindinge in die verlede te soek, was dit die neiging by die 
Engelssprekendes om van die geskiedenis weg te kom —  veral van 
die so oorbeklemtoonde „stryd tussen Boer en Brit” , waarin hulle 
’n verdelende faktor aanskou. Daar is ’n lys van omstrede onder- 
werpe waaroor seker moeilik ooreenstemming bereik sal word, soos 
byvoorbeeld die rol van dr. John Philip, Maynier, die oorsake van 
die Groot Trek, die eerste anneksasie van die Transvaal, die oorsake 
van die Tweede Transvaalse Onafhanklikheidsoorlog en veral die 
Konsentrasiekampe wat tot onlangs nog wrarm debatte in die lesers- 
kolomme van sekere koerante afgegee het. In The Concentralion 
Camps, Facts, Figures and Fables* gee kol. A. C. Martin byvoorbeeld 
die „ware feite”  vanuit die Britse gesigspunt en „regstellinge”  van

1. Vgl. bv. A. C. Martin: History in our Schools, mutual respect or antagonism 
(Durban, 1953). Vgl. ook ray Die Afrikaner se Geskiedsbeeld (Mededelings 
van die Universiteit van Suid-Afrika, B. 6, Pretoria, 1958) waarin na 
hierdie strjd verwys word (p. 6-9).

2. Kaapstad, 1956.
3. Vgl. o.a. H. E. Hockle>: The Story of the British Settlers of 1820 (Kaap- 

stad, 1948).
4. Kaapstad, 1957.
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bevindings van dr. J. C. Otto se Konsentrasiekampe1 wat uit die 
Afrikaanse standpunt geskryf is.

2
Tendense in die huidige geskiedskrywing in A frikaans

Wat die posisie van die Afrikaners betref: as groep het hulle 
in die verlede in ’n toestand van fisieke en geestelike isolasie en 
geslotenheid verkeer wat beskerming gebied het teen die gevaar 
van die verlies van hulle identiteit. Soos die gekleurdes van die 
wêreld (en elders in Afrika) hulle verset het teen Kolonialisme en 
Imperialisme, so ook die Afrikaanse volk wat in die 19e en 20ste 
eeu voortdurend teen die Britte in die weer was. In hierdie opsig 
het hulle dus iets gemeen met die hedendaagse eise van die nie- 
blanke volke.

In die veranderde wêreld van die 20e eeu bevind die 
Afrikaner hom ten opsigte van sy houding teenoor die nie-blanke 
nog in die geestesinstelling van die 19e eeu, nl. dat die nie-blanke 
’n minderwaardige wese is wat op grond van kleurverskil geen 
gelyke politieke regte met die blanke kan geniet waar hulle in 
dieselfde land saamwoon nie.

Die Afrikaner se konstitusionele stryd teen die Brit is egter 
gewen en hy regeer tans die land, maar juis op die tydstip dat hy 
die vrugte van die oorwinning in die nuwe Republiek staan te 
pluk, is hy gekonfronteer met die uitdaging van ’n nie-blanke 
meerderheid wat saam met die buitewêreld dreig om hom daarvan 
te beroof.

Ook by hóm staan die vraag na die toekoms op die voorgrond: 
sal die blanke minderheid hom aan die suidpunt van hierdie 
kontinent kan handhaaf? En hoe kán hy hom handhaaf? Reeds 
koester hy die nasionale mite dat die Afrikaners in Suid-Afrika ’n 
onskuldig aangevalle nasie in 'n bose wêreld is en dat hy in sy 
poging om die rasse-vraagstuk deur territoriale skeiding of eie- 
soortige ontwikkeling op te los „misverstaan”  word. Teen wil en 
dank is hy gekonfronteer met ’n veranderde wêreld wat sy historiese 
sekerhede ondermyn. Elders in Afrika regeer nie-blankes hulleself, 
terwyl ’n verantwoordelike historikus in die persoon van dr. G. D. 
Scholtz by die Afrikaners probeer tuisbring het dat daar vandag nie 
meer „minderwaardige”  rasse is, soos die tradisionele Afrikaanse 
beskouing wil voorgee nie.1 2

1. Kaapstad, 1954.
2. Die Transvaler, 16-3-1960, verslag van ’n toespraak in ’n simposium in 

Kaapstad onder beskerming van die Departement van Onderwys, Kuns en 
Wetenskap.
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Die konfiontasie met die veranderde wêreld dwing die 
Afrikaner om hom van sy insigselfgeslotenheid te bevry en tans 
ondergaan hy ’n ])roses van individuasie. Sy visie op die wêreld is 
besig om ’n verandering te ondergaan en daarom ook sal sy visie 
op die verlede verander. Die binne- en buitelandse gebeurtenisse, 
die bittere kritiek van oorsee, die koppeling van die interne kleur- 
vraagstuk aan die wêreld-poiitiek, die opkoms van n nie-bianke 
nasionalisme in Afrika —  dit alles het reeds *n uitwerking op die 
geskiedskrvwing geiiad en sal dit nog in toenemende mate hê. soos 
die werk van ons mees produktiewe historikus, dr. C. D. Schoitz. 
getuig. Hy tree soos *n boetprofeet op wat die besef van n ver- 
anderde wêreld by die Afrikaners wil laat deurbreek. Hy wil hulie 
uit die geestelike isolasie help bevry en hulle met kennis toerus 
sodat die „blanke beskawing”  van ondergang gevrywaar kan word.

In sy Oorsake van die Tweede Vryheidsoorlog1 bring dr. 
Scholtz ’n verruiming van die biik deurdat hv die ..oorsake ' nie 
net op Afrikaanse bodcm soek nie, maar juis in die wêreldpolitiek. 
Daardeur kon hy met groter objektiwiteit oordeel, hoewel vanuit 
’n Afrikaanse gesigspunt en kon hy afbreuk doen aan die Kruger- 
legende en die vermeende onskuld van die Transvalers. Dit is 
opgevolg met / / oe die W'êreldpolitiek gevoer word (1952) en 
Suid-Afrika en die Wêreldpolitiek 1652-19521 2, waarin hy op baie 
oorspronklike wyse die bepaaldheid van die binnelandse deur die 
internasionale verhoudinge aantoon. Dit het dié gedagte tuisgebring 
dat die tyd van isolasis verby is en ons lot onafskeidelik verbonde 
is aan die wêreldpolitiek. In dié boek het hy sy vlerke wyer uitge- 
slaan as De Kiewiet.

In 1957 is dit opgevolg met Die Gevaar uit die Ooste wat 
weer ’n beroep op die Afrikaners doen om, in die lig van die 
houding en getalle-oorwig van die Oosterse lande, uit hulle slaap 
wrakker te word en iets te doen om die blanke beskawing deur 
daadwerklike rasseskeiding te „red"’ . Tans is hy besig aan ’n groot 
werk oor Die Stryd om die Wêreld wat die tema behandel van die 
botsing tussen Ooste en Weste en die gevare wat daaruit vir Suid- 
Afrika voortkom. Dit gaan by dr. Scholtz ook om die plaasbepaling 
van ons land in die eengeworde wêreld en 'n pleidooi om her- 
oriëntering volgens die tekens van die tye. Waar die tradisionele 
geskiedskrywing hom rekenskap gegee het van die „opofferinge*' 
ter verkryging van die vrylieid en die „stryd ’ om selfhandhawing 
in die verlede, gee die meer universele geskiedskrywdng van dr. 
Scholtz hom rekenskap van die „opofferinge”  wat nog gemaak sal 
inoet word vir die „handhawing van dic blanke beskawing” in die 
toekoms.

1. Johannesburg, 1948-1950 (2 dele).
2. Johannesburg, 1954.
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Dit bring ons al vanself by die invloed van die nie-blanke 
vraagstuk op die historiografie. Dit is opvallend dat die Afrikaanse 
historikus hom tot dusver nie voor die karretjie van apartheid 
laat span het, of as apologeet daarvoor opgetree het nie.

Hoewel dr. G. D. Scholtz hom met historiese ondersoek in 
hierdie rigting besig gehou het, het hy in sy boeke slegs „foute” 
en „misstappe”  in die verlede gevind, wat deur die voorvaders uit 
selfsugtige motiewe begaan sou gewees het. Sy kritiek op die 
verlede gaan daarvan uil dat die voorvaders van „nie-blanke arbeid” 
gebruik gemaak het —  iets wat volgens hom nooit moes plaasge- 
vind het nie, want dan sou daar nie vandag ’n rasse-probleem gewees 
het en geen gevaar vir die toekoms van die Afrikaners nie. In sy 
boek Het die Afrikaanse Volk ’n Toekoms? ontleed hy onder andere 
„drie historiese foute” 1 wat in ander brosjures1 2 en artikels3 nader 
uitgewerk word. Hulle is bv. die stopsetting van blanke immigrasie 
in 1707, wat vandag vir die geringe aantal Afrikaners verantwoorde- 
lik is, en die eensydige konsentrasie van die Afrikaner op die 
boerdery wat hom in isolasie laat beland het. Verder het daar te 
weinig Voortrekkers getrek en moes hulle nie aan die Limpopo 
halt geroep het nie. Dan het president Kruger gefouteer deur sy 
prysgawe van die land noord van die Limpopo. Ook kritiseer hy 
die gebruikmaking van nie-blanke arbeid deur die Boere-republieke 
en die Natalse suikerplanters.

Dit gee aan hoin 'n verklaring wáárom die nie-blankes in die 
slede of op plase verkeer en waarom die blankes so gering in aantal 
is, maar ’n regverdiging vir „apartheid”  is sy historiese bemoeiinge 
nie, want deur sy kritiek op die geskiedenis het hy juis beiwys dat 
die geskiedenis van Suid-Afrika ’n driehonderdjarige proses van 
ekonomiese integrasie was. Wat dr. Scholtz in werklikheid bereik 
het, is bekritisering van die verlede vanuit ’n utopie, dit wil sê ’n 
vorm van verlange na ’n vir almal gelukkig-geordende toekomstige 
samelewing. Dit deel die geskiedenis in twee: dié wat tot hiertoe 
verkeerd was en daarom gekritiseer word, en die regte, toekomstige 
geskiedenis.

In sy Grensbakens tussen Blank en Suart in Suid-Afrika, ’n 
dissertasie wat in 1937 geskryf maar eers in 1948 gepubliseer is, 
behandel dr. P. van Biljon op sketsmatige en onvoliedige wyse die 
betrekking tussen blank en swart in Suid-Afrika in soverre dit oor 
die besit en verdeling van grond gegaan het. Dit is ’n boek wat 
bepleit dat die blankc „gesaghebbende” moet bly. Die Britse

1. Johannesburg, 1954, p. 70 e.v.
2. Bv. Tydskrif vir Rassc-aangeleenthede, Julie 1958, nr. 4, p. 14.M 68: Die 

Ontstaan en Wese van die Suid-Afrikaanse Rasse-patroon; llct Rassen- 
vraagstuk in Zuid-Afrika íbrosjure 1950: Staatsinligting).

3. Die Transvaler, 16-20 Febr. 1960: Dic Blankc Man in Afrika <5 artikels).
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gelykstellingsbeleid woid gekontrasteer met die Afrikaner se beleid 
van nie-gelykstelling wat vir bom in „territoriale skeidslyne” die 
ideale oplossing van die „naturellevraagstuk” is. Die boek sien 
egter by die kern van die probleem verby, naamlik die gevestigde 
en verwesterse stedelike nie-blanke bevolking. Die \»oord „apart- 
heid”  in sy boek is eers na 1948 bygevoeg. Terwyl Van Biljon 
as agtergrond vir die hedendaagse „Tuisgebiede”  vir die Bantoe 
kan dien, het die pleitbesorgers en apologete vir „apartheid”  op 
historiese gronde uit die geledere van die sosioloë1 en teoloë gekom.1 2

3

Die Suid-Afrikaanse Geskiedenis vanuit die Gesicspunt
VAN DIE B a NTOE

Dit is eers na die Tweede Wêreldoorlog dat die nie-blanke sy 
buiging op die verhoog van die geskiedskrywing gemaak het, en 
waarvan ons veel meer in die toekoms gaan sien.

Die Bantoe-geskiedskrywing vloei voort uit die ontwaking van 
n politieke- en nasionale besef wat verband hou met sowel die 

swart nasionalisme van Afrika en Asië as die emansipasie van die 
nie-blanke volke, van wie hulle morele steun kry.3

Ook die ontwikkelde nie-blanke het oor sy posisie in die land 
nagedink en vrae gestel wat hom na die verlede voer. Uit koerante 
en toesprake is dit duidelik dat die gevestigde stedelike nie-blankes 
hulleself sien as „seuns en dogters van Afrika” , dus „Afrikane” . 
Maar in hulle eie land gevoel hulle hul soos „vreemdelinge”  en 
bevind hulle hul in ’n minderwaardige posisie. Hoewel hulle die 
meerderheid van die bevolking vorm, staan hulle onder „blanke 
supremasie” , word daar vir en óór hulle geregeer sonder dat hulle 
seggenskap in hulle lotgevalle het. Hulle gevoel hulle as uitgebuite, 
onderdrukte en goedkoop „arbeiders” wat as „a voteless and voice- 
Iess majority” 4 van dag tot dag gebuk gaan onder restriksies en 
„irksome dicriminatory laws” . Daarom bestaan daar ’n gevoel van 
gegriefdheid en verongelyktheid.

1. Vgl. prof. G. Cronjé: ’n Tuiste vir die Nageslag (1945); Afriha sonder die 
Asiaat (Johannesburg, 1946); Regverdige Rasse-aparthsid (Stellenbosch, 
1947); Voogdyskap en Apartheid (Pretoria, 1948); N. J. Rhoodie en H. J. 
Venter: Die Apartheidsgedagte: ’n Sosio-historiese Uiteensetting van sy 
Ontstaan en Ontwikkeling (Kaapstad, 1960).

2. O.a. prof. A. B. du Preez: Eiesoortige Ontwikkeling tot Voiksdiens (Kaap- 
stad, 1959),

3. The Bantu fVorld, 18-10-1952, toespraak van dr. W . F. Nkomo op A.N.C.- 
kongres, 1952.

4. The Bantu IVorld, 15-4-1952, verklaring op Bloemfontein van S. Mokoena.
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Hulle het bewus geword van die „Menslike Regte en soos 
Selope Thema verklaar het, is „domination of one lace by another 
. . . a thing of the past'V Hulle is bewus van die ,.rising tide of 
nationalism” 1 2 en hulle „struggle for freedom” 3. „1 trust” , het 
hoofman Albert Luthuli in 1952 gesê, „that the oonsciousness of 
the justice of our cause and a belief in the divine approval of our 
struggle will give us strength and courage to bear ít (die onder- 
drukking) until victory is won ’ . Hy het die „opofferinge en moed” 
van die „seuns en dogters van Suid-Afrika” (lees: die Bantoe) 
geloof in hulle stryd om seggenskap in die regering van die land. 
Van die blankes word as die „enemies of our freedom” gepraat4 5, 
en die naturelle-vraagstuk omgekeer tot n „White Problem” . Hulle 
woordeskat wemel van w’oorde soos „onreg en onderdrukking’ J, 
..national desires, aspirations, and ambitions of the African People 
wat staan vir „Africa for the Africans” .6 7

Hierdie taal klink baie na dié van die Afrikaners jare gelede. 
Geen wonder nie dat daar gedurende die Van Riebeeckfees n 
pamflet onder die opskrif Three Centuries of W rong  verskyn het 
en dat dr. S. M. Molerna ?n historiese parallel gaan trek het tussen 
die worstelende Transvaalse Boere onder die Britse oorheersing 
gedurende 1877-1881 en die Bantoe van vandag. Sy bevinding kom 
hierop neer, dat soos die Afrikaners nasionaalbewus geword het in 
die stryd en opstand teen tirannie en onderdrukking so ook die 
Bantoe. Die Afrikaners word daaraan herinner dat hulle tans hulle 
historiese underdogstryd vergeet het en dat hulle moet onthou dat, 
soos dit in hulle geval was, die onderworpene en ^nderdrukte van 
vandag die regeerder en wetgewer van móre kan wees.8 Soos die 
Afrikanerhistorici vroeër, word „die stryd om die vrybeid”  ook by 
die Bantoe tot beginsel verhef wanneer hy die Suid-Afrikaanse 
geskiedenis intrepreteer.

Twee boeke wat op bronne-studie gebaseer is, gee hiervan blyk. 
Die eerste is van Nosipho Majeke: The Róle of the Missionaries 
in Conquest9 en die tweede van „Mnguni” : A History of South

1. The Bantu World, 20-12-1952.
2 The Bantu World, 18-10-1952, toespraak van mnr. Lekgetha op A .N .C - 

konferensie.
3. The Bantu World, 13-12-1952, A. Luthuli, op kongres te Bloemfontein.
4. The Bantu World, 3-1-1953.
5. The Bantu World, 21-3-1953, toespraak van R. V. Selope Thema.
6. The Star, 22-9-1959, lg. is woorde van Oliver Tambo.
7. Melancbton, 1952.
8. The Bantu World, 11-10-1952 en 18-10-1952: A Historical Parallel and 

Warning.
9 Johannesburg, 1952.
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Africa1 waí uit drie dele bestaan. Die benadering, gees en inhoud 
van die twee boeke kom ooreen en kan saam bespreek word.

Die swartman of Afrikaan word hier in die sentrum geplaas en 
vanuit sy standpunt word die geskiedenis geïnterpreteer. Die uit- 
gangspunt is die vraag: Hoe het die situasie tot stand gekom waarin 
die „Afrikane”  hulle vandag bevind? Dit word in perspektief gestel 
met die besetting van Afrika deur die blankes in die tyd van die 
Europese kolonialisme. Die geskiedenis word dan in twee verdeel: 
aan die een kant die onderworpe en onderdrukte en om-sy-vryheid- 
worstelende Afrikane, en aan die ander kant: die onderdrukkende 
blanke veroweraars en oorheersers, soos „Mnguni”  verklaar: „The 
history of South Africa is a history of 300 years of struggle between 
oppressors and oppressed” (p. 175), wat nogal herinner aan 
Een Eeuw van Onrecht.

Die doel van die geskiedskrywing is om die nie-blanke tot 
bewussyn te bring van sy historiese en huidige posisie. Dit moet 
bydra om die „vryheid’ ’ te verkry. Die boeke word gekenmerk 
deur ’n pragmatiese inslag en staan in nou verband met die Bantoe 
se politieke ideale. ’n Verdere doelstelling is die ontmaskering van 
die „distortions and falsifications” en die „onwaarhede”  en „legen- 
des”  van die geskiedskrywing van die blanke. Daarom tree veroor- 
delinge en korreksies uit die bladsye tevoorskyn.

Die boeke is in ’n gees van bitterheid geskryf en skep op hulle 
beurt legendes wat as houvas vir die Bantoe kan dien. Die geheel 
is feitlik ’n opsomming van historiese en huidige griewe teen die 
„onreg”  wat die „foreigners”  met hulle binnedringing, verowering 
en onderdrukking die eerste en oudste inwoners aangedoen het.

In hierdie boeke word nie onderskeid tussen Boer en Brit, 
Konserwatiewe of Liberale getref nie: hulle is almal blanke onder- 
drukkers. Die boeke is anti-alles: anti-Brits, anti-Boer en anti- 
sendeling. Die vísie berus op ’n ekonomiese basis: na die Boere- 
feudalisme met sy slawe en lyfeienis volg die Britse stedelike 
kapitalisme en tans sal die Bantoe-sosialisme nog oorwin —  hier 
dus ’n knippie van die Marxistiese sout.

Watter beeld word geskep? „Mnguni”  stel dit s o : „The 
purpose of this history is to expose the process of the conquest, 
dispossession, enslavement, segregation and disfranchisemont of the 
oppressed non-Europeans of South Africa in order that the 
oppressed as a whole will understand better how to transform the 
status quo into a society worth living for and worth living in.” 
In Majeke se woorde: „The story, if truly told, is one of continuous

1. Kaapstad, 1952.
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plunder of land and cattle by the European invaders, of the 
devastation and decimation of people, followed by their economic 
enslavement.”

Ons kan nie in besonderhede tree nie, maar ek wil die 
geskiedenisvoorstelling deur enkele, konkrete voorbeelde belig. Soos 
bo gesê is, is die verhaal een van verowering van die grond en, 
deur wetgewing, verdrywing van die „Afrikane”  na die plase of 
stede waar hulle as goedkoop arbeiders geëksploiteer kon word; 
'n proses waarin Boer en Brit teen hulle saamgespan het. Voor die 
koms van die ,,invallers”  was die toestand idillies; daarna volg die 
sistematiese verowering van die hele land in „anti-Hottentot” -, 
„anti-Xhosa” -, „anti-Zulu” - en „anti-Sotho” -oorloë, waarvan die 
skuld by die blankes gesoek moet word.

Daar is geen goeie woord vir die Britse goewemeurs of sende- 
linge nie: Van der Kemp, Read, dr. Philip, Maynier en Stocken- 
strom word almal veroordeel as „spioene”  en verraaiers wat as 
instrumente van onderwerping gebruik is. Ook geen goeie woord 
vir die Kaapse liberaliste of die liberale historici nie. Die Groot 
Trek word gesien as „the flight of the Boers”  wat na „land-grabbing” 
en onderwerping van die Bantoe gelei het.1 Volgens Majeke sal 
daar nuwe name gevind moet word vir die „sogenaamde Groot 
Trek” en ander geliefkoosde blanke begrippe. „Our future 
historians” , so voorspel hy, „will strip the tinsel and velvet from 
those puppets who strut the stage of history from Van Riebeeck 
onwards” .

Die Groot Trek is verdwerg deur die veroweringsoorloë en 
het net so weinig betekenis as die Boer-Brit-stryd, waarin hulle nie 
belangstel nie. Dingaan word geregverdig in sy „oorlog”  teen 
Retief en die blanke invallers. Gaika was ’n „verraaier”  en Tsjaka, 
Dingaan, Silkaats en Mosjesj groot helde wat weerstand in die 
veroweringsoorloë gebied het. Die groot „nasiona!e selfmoord”  van 
die Xhosa in 1857 was deur die blankes beplan en ingegee.

Ons kry hier ’n beeld te sien wat so radikaal van die tradisionele 
blanke-interpretasies verskil dat ons van ’n „Umwertung aller 
Werte”  kan praat. Daar kan aangevoer word dat dit nie verteen- 
woordigend is van „die Bantoe”  nie, maar die boeke is as werklik- 
hede daar en die inhoud vertoon die gees wat in ander geskrifte en 
uitlatinge tot uiting kom. Hier is in elk geval die begin van ’n 
ontwikkeling waarvan kennis geneem moet word. Daar moenie 
vergeet word nie dat die eerste geskiedenisboek in Afrikaans, naam- 
lik Die Geskiedenis van ons Land in die Taal van ons Volk ook in ’n 
reaksiestemming en vanuit 'n Afrikanergesigspunt en anti-Britse 
gevoel geskryf is.

1. Vgl. Mnguni, A History of South Africa, p. 81.
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VIII. ’N TOEKOMSBLIK OP DIE SUID-AFRIKAANSE 
GESKIEDSKRYWING.

In die geskiedeniswetenskap is voorspellinge altyd waagsaam. 
Terwyl ons weet dat sekere ou paaie al verlaat is en dat sekere 
nuwes, wat maar pas begin is, voortgesit sal word, ontstaan die 
vraag of daar heel nuwes sal ontstaan waarvoor vandag al lyne 
uitgestippel kon word. Baie hang af van die verloop van die 
geskiedenis-as-werklikheid. As al die sombere voorspellinge van 
binnelandse rewolusie en buitelandse dwang waar moet word, sal 
daar gekonsentreer word op die „oorsake van die Suid-Afrikaanse 
Rewolusie”  soos dit die geval in Frankryk was. En as die optimis- 
tiese geloof aan die triomf van apartheid ’n werklikheid word, sal 
waarskynlik die lof van die Afrikaners se versiende blik en opoffe- 
ringe besing word. Maar dit daar gelaat.

Wat ons kan verwag, hang af van die huidige ontwikkelings 
op veral politieke en die terrein van rasseverhoudinge. Daar is 
reeds opgemerk dat die Afrikaner ’n proses van self-ontsluiting 
ondergaan waardeur hy die toekoms, hede en verlede met ander 
oë sal sien; maar ook dié ontwikkeling kan gestuit word deur ’n 
terugkeer tot die laer-geestesinstelling, d.i, ‘n slniting van die 
geledere, maar dié keer met msluiting van die Engelssprekendes in 
’n groter „blanke laer’’ van waaruit stelling teen die opkomende 
nie-blanke en druk van buite ingeneem sal word. Dit sal na twee 
moontlike benaderings van die verlede le i: die eerste 'n hersiening 
van die Boer-Brit-verhouding en tweedens ondersoek na die w'ording 
van die blank-nie-blanke-samelewing.

Wat die eerste betref: na die vervulling van die historiese 
ideaal van die republiekwording van Suid-Afrika mag dit aangevoel 
word as ’n „herstel”  van die „onreg”  wat hulle in die verlede aan- 
gedoen is. Die historiese stryd mag dan deur die verslapping van 
die politieke stryd op konstitusionele terrein aan sy krag en belang- 
stelling inboet. Tydens die referendumkampanje vir ’n Republiek 
het dr. H. F. Verwoerd byvoorbeeld verklaar dat dic twee blanke 
taalgroepe moet „leer om vorentoe in plaas van na die verlede te 
kyk” 1 en herhaaldelik beroepe op die blankes gedoen om „die 
stryd van die verlede te vergeet” 1 2. Hy was van mening dat ’n 
Republiek nodig was om die „kwetsuurpunte uit die geskiedenis”  
weg te neem.3 Prof. S. du Toit het die referendumuitslag beoordeel

1. In ’n omscndbrief aan kiesers, ged. Libertas, Pretoria, 20-9-1960.
2. Die Transvaler, 3-10-1960, toespraak van dr. H. F. Verwoerd op Bloemfon- 

tein tydens die Uniefees.
3. Die Transvaler, 28-3-1960, toespraak van dr. H .F. Verwoerd op Meyerton.
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met: „1960 —  jaar van die Republiek van Suid-Afrika, ‘n streep 
deur die traktaat van Vereeniging. Genadige bekroning van die 
stryd sedert 1902.’n Uitsprake soos hierdie dui daarop dat die 
Anglo-Boere-oorlog 'n ander plek in die geskiedenisbelewing van 
die Afrikaners sal inneem.1 2

Die selfvertroue en gevoel van groter sekerheid na soveel jare 
van bestuur sedert 1948, en die vervulling van die historiese ideaal 
van republiekw’ording, mag Iei tot ’n herinterpretasie van die 
historiese stryd tussen Boer en Brit, veral wat die 19e eeu betref. 
Die klem sal van die griew'e en onreg verdwyn en waarskynlik val 
op die samewerking van die twee blanke taalgroepe. Die Kruger- 
voorstelling en die oorsake-beeld van die Anglo-Boere-Oorlog, veral 
wat die behandeling van die Uitlanders betref, sal moontlik ook 
hersien en nuut geïnteipreteer word. Van die politieke geskiedenis 
mag die aksent verskuif word na die konstituïtiewe en vertakkings- 
dissiplines van die geskiedeniswetenskap: die ekonomiese geskiede- 
nis, die sosiale, die militêre, die geestesgeskiedenis en die eieydse 
geskiedenis.

In sy politieke stryd (en geskiedskrywing) het die Afrikaanse 
historici by die geestelike ontwikkeling van die Afrikaner verbyge- 
kyk. Daar bestaan byvoorbeeld nog nie eers ’n omvattende werk 
oor sy opkoms of die tiiomf van sy nasionalisme nie, of ’n boek oor 
die vraag wúé en wát hy is en hoe hy geword het nie. Wat die 
eietydse of kontemporêre geskiedenis betref: dis ’n nuwe ontwikke- 
ling in Europa wat hier nog weinig of geen aandag nie gekry het3 
en wat noodsaaklik is vir ’n begrip van die eie tyd, veral noudat 
Suid-Afrika op die verhoog van die wêreld se belangstelling staan.

Wanneer die blik van die stryd van die verlede afgetrek word, 
mag dit konsentreer op ’n meer universele geskiedenisvoorstelling 
waarin die plek van Suid-Afrika ten opsigte van Afrika, die 
Kolcniale Tydperk, die terugtrekking van sekere Europese magte 
uit die koloniale gebiede en die oorsake van hulle houding teenoor 
Suid-Afrika omskryf word. Ook mag die belangstelling uitgaan na 
vergelykende studies waardeur tot beter begrip van ons eie geskiede- 
nis, mag geraak word, soos byvoorbeeld ’n vergelykende studie 
tussen die Amerikaanse grens en dié van Suid-Afrika en die invloed 
wat die grense op die Suid-Afrikaanse geskiedenis gehad het4, óf

1. Die Transvaler, 31-12-1961, hoofartikel.
2. Vgl. ook die beoordeling van die toestand in The Round Table, Des. 1960.

p. 86.
3. As voorbeeld vgl. M . Roberts en A. E. G. Trollip: The South African 

Opposition 1939-1945, An Essay in Contemporary History (Londen, 1947).
4. Prof. E. A. Walker het onafhanklik van die kennis van die Amerikaanse 

grens ook sekere gevolgtrekkinge vir die Suid-Afrikaanse grens gemaak. 
Vgl. sy The Frontier Tradition in South Africa (Oxford, 1930).

In 1957 verskyn S. D. Neumark se Economic Influences on the South 
African Frontier 1652-1836, wat ook aandag aan die grens wy. Vergelykende 
studies ontbreek egter nog. Na die skrywe van hierdie lesing het verskyn 
W . B. Campbell se The South African Frontier 1865-1835 A study in E x- 
pansien (Argiefjaarboek, 1959, I).
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’n vergelykende studie van byvoorbeeld die Kanadese en die 
Afrikaanse nasionalisme om daardeur tot ’n meer universele visie 
op die Afrikaner te geraak, of vergelykende studies tussen verskil- 
Iende rasse-beleide in Afrika.

Ten slotte: deurdat die aandag van die tradisionele Boer-Brit- 
stryd afgetrek gaan word, mag dit meer gaan konsentreer op die 
verhouding van blank-nie-blank, en rasseverhoudinge in die alge- 
meen. Hoe is die Afrikaner byvoorbeeld in die verlede (en tans) 
beoordeel deur vreemdelinge, Engelssprekendes of die nie-blanke? 
Of hoe het die blanke die nie-blanke in die loop van die geskiedenis 
beoordeel? Dit dui op die probleem van menslike verhoudinge wat 
al meer aandag vra.

Omdat daar herinterpretasie sal wees, sal die historiese dis- 
kussie ook op die voorgrond tree. Tans word nuwe werke heeltemal 
te gelate aanvaar. Die voortgaande studie in die teoretiese grond- 
slae van die geskiedenis sal dit ook bevorder.
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