
In die lig van die grater klem wat daar die afgelope jare:
op sosiale geskiedskrywing geplaas word, asook die
dringende behoefte aan die tydige optekeningvan mon-
delinge oorleweringe -wat historici in staat kan stel om
grater reg aan die geskiedenis van veral swart Suid--
Afrikaners te laat geskied -moet die publikasie van 'n
belangrike werk soos Belinda Bozzoli se Women of Pho-
kengverwelkom word.

Die enigste no~menswaardige leemte in die hoek is dat
die leks meeT vaartbelynkon gewees bet. Daar is talle
onnodige herhalings, SoDS byvoorbeeld die werkverde-
ling tosseD Bafokeng-seuns en -meisies wat op bladsy 44,
45-47 behandel en op bladsy 89 herhaal word, of die
invloed van die onderskeie kerkinstellings op godsdien-
stige en opvoedkundige terrein, wat op sowel bladsy 72
as bladsy 73 genoem word. Soms word argumente selfs
binne dieselfde paragraaf herhaal (kyk byvoorbeeld die
inleidende en slotsin van paragraaf 1 op bladsy 81).Die hoek skets op die oppervlak die lewensverhaal van

twee-en-tWintig gewone dog merkwaardige Bafokeng-
vroue, wat teen die begin van die tWintigste eeu in die
landelike omgeWing van Phokeng (naby Rustenburg)
opgegroei, later verstedelik en uiteindelik na hul ge-
boortedorp teruggekeer bet om hullaaste lewensjare as
pensionarisse te slyt. Dit begin meer spesifiek met 'n
kort oorsig oor die voorgeskiedenis van Phokeng en
werp in die eerste hoofstukke lig op aspekte SODS die
Bafokeng se lewenskragtige akkerbou-veeboer-eko-
nomie, lewenstandaard en stratifikasie, arbeidsverde-
ling, skoolopvoeding, die uitwerking van die koms van
'n geldekonomie en die christelike godsdiens, asook die
rol van 'etnisiteit' in die Bafokeng-samelewing.

Women of Phokeng is nietemin wat aile aDder aspekte
belfer, 'n werk van hoogstaande gehalte. Dit is gegrond
op indringende navorsing, waarin die hulp van Mman-
tho Nkotsoe, met haar vaardighede in die optekening
van mondelinge getuienis en besondere aanklank by die
informante, duidelik van onskatbare waarde was. Ver-
der is die outeur se benadering deurgaans krities, vertol-
kend en gebalanseerd. Gemeenskaplikhede in die ge-
tuienis word wel uitgewys en bepaalde 'karaktertipes'
onderskei, maar daar word deurgaans streng teen veral-
gemening en vae teoretisering gewaak. Die oorspron-
klikheid van die hoek is miskien juis daarin gelet dat die
vroue se vertellinge Die bloot as toeligting aangewend
word Die maar die hoofklem ontvang. Boonop word die
stof met 'n goeie begrip van tydruimtelike konteks en 'n
besondere sensitiwiteit vir die ingewikkelde verweefd-
heid van elk van die informante hanteer. Die outeur
besef daD ook dat 'n suiwer histories-materialistiese
benadering Die voldoende is om die lewenshouding en
optrede van die informante te verklaar Die en stel haar
dus ook oop vir die invloed van Afrikaniste in 'n poging
om die komplekse wisselwerking tussen persepsies van
klas, ras, kultuur en geslag raak te vat.

In latere hoofstukke ontleed die skryfster die veelvul-
dige redes vir verstedeliking en werp meeT lig op werks-
omstandighede in die stede, lone, ondersteuningsnet-
werke, die vroue se verhoudingslewe, asook die lewens-
omstandighede in historiese woongebiede SODS Sophia-
town, Alexandra en Vrededorp. Dit vertel van geweld in
die swart woonbuurte, botsings met die polisie, die toe-
nemende verpolitisering van die stedelike swart ge-
meenskap en die onstaan van 'n kultuur van verset teen
die institusionalisering van segregasie en apartheid, wat
gedurende die veertiger- en vyftigerjare op die 'Defiance
Campaign' en die' Anti-pass Campaign' sou uitloop. 'n Aantal nuttige kaarte en treffende rota's verhelder die

leks en ori~nteer die leser geografies, terwyl gedetail-
leerde voetnote aan die einde van die hoek begrippe
verklaar wat vir die leser onbekend mag wees. Daar is
oak 'n bruikbare register asook 'n bronnelys waarin die
belangrikste blonDe wat die lema van die hoek aansny,
opgeneem is.

In die laaste twee hoofstukke ondersoek die outeur die
trek- en drukfaktore wat die vroue laat terugkeer na 'n
Phokeng, wat intussen as gevolg van mynbou en die
uitkringende invloed van apartheidswetgewing in-
grypende veranderinge ondergaan bet, en ontbloot die
tragiek van finansiele nood en voorbereiding vir die dag
van dood. Women ofPhokenghet 'n besonderewye trefwydte. Die

streekhistorikus sal in die hoek waardevolle inligting
aantref oar 'n streek waaroor daar DOg baie mill navor-
sing gedoen is; aDder historici sal hierdie bydrae tot
mentaliteitsgeskiedenis boeiend vind en oak hul insig
verdiep in die traumatiese twintigste eeuse Suid-Mri-
kaanse geskiedenis; sosioloe wat die werk onder oe kry,
sal moontlik hul metodes aanpas wanneer bulle oar
Mrika-gemeenskappe navorsing doell, en diegene wat
spesifiek in vrouestudies belangstel, sal hierdie hoek,
waarin die vrou sentraal geplaas word, besonder insig-
gewend vind. Women of Phokeng is 'geskiedenis van

Op 'n dieperliggende, meeT intellektuele vlak probeer
die auteur deurgaans bepaal hoe die vroue gedink het
oar hul posisie as lede van 'n patriargale Bafokeng-ge-
meenskap, as swartmense binne 'n rasverdeelde Suid-
Afrikaanse samelewing, as werkers in 'n kapitalistiese
en toenemend geIndustrialiseerde ekonomie, en oak as
vroue in 'n samelewing waarin mans die botoon voer. Sy
ontleed verder die ontplooiing van 'n 'lewensstrategie',
wat die produk was van sowel sosio-ekonomiese en
kulturele agtergrond as die materi~le strukture waarin
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onder af soos dit geskryfbehoort te word en slaag beslis
daarin om "[to make] a small contribution towards cre-
ating...a humane and democratic society, in which all are
respected for who and what they are" (p.IS).

kart stukkie daaroor op pp. 82-83. Verder is dit nie
voldoende om net in 'n kart sluitingsparagraaf die leser
daaraan te herinner dat ingeboekte arbeid oak in som-
mige gevalle op plaaslike Khoikhoi, swartmense, ens.
van toepassing was nie -ten spyte daarvan dat inligting
daaroor in van die ander boekies in die reeks gegee
word. Tog kan di~ boekie by die mark waartoe hy hom-
self rig as 'n aanwins aanbeveel word.
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Piet Beukes: The romantic Smuts. Women and love in his
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Not Slave, not Free handel oor ingeboekte arbeid en is
die sesde boekie in Shuter's History Reference Library.
Di~ reeks het ten doel om die oorsprong en vroee ges-
kiedenis van die meeste van die huidige inwoners van
Suid-Afrika te beskryf. Die titels van die eerste vyfwerke
is These Small People (Hunter-gathers), Men of Men
(Herders), Always Working (Slaves), Changing the Land
(Early farmers), Struggle for the Land (19th Century
Farmers).

Cor die Smuts-figuur is daar deur die jare baie geskryf
en sal daar in die toekoms DOg baie geskryf word, juis
omdat hy Die net in die Suid-Mrikaanse geskiedenis Die,
maar ook internasionaal, groot en blywende indruk ge-
maak en gelaat bet. Die meeste van hierdie werke is
sonder enige voorbehoud werke van formaat,wat Smuts
in 'n besondere mate in historiese verband in perspek-
tier gestel bet.

Die aanslag van Not Slave, not Free is om inligting op 'n
eenvoudige en stimulerende wyse aan te bied. Die mark
waartoe hierdie werk en die res van die reeks horn rig, is
dan ook die skolier. Die doel van die reeks word saam-
gevat as "... to provide pupils with accurate and authen-
tic information about the people of southern Africa -
their different oc<;upations and activities and how these
have changed in the course of time". As sodanig kan dit
aan'n besondere behoefte voldoen om die skolier daar-
van bewus te maak dat daar ook geskiedenis buite die
skoolkurrikulum is en dat dit op n interessante en prik-
kelende wyse aangebied kan word. Benewens die sko-
lier, sal hierdie reeks beslis ook nuttig deur die bree
publiek gebruik kan word.

En toe kom Piet Beukes die afgelope tyd eelS met The
Holistic Smuts, wat hoegenaamd nie in dieselfde ka-
tegorie as bovermelde welke geplaas kan word nie. En
nolI, glo ditas u wil, The Romantic Smuts. Die sugges-
tiewe sub-titel moet die nodige verdere stimulus verskaf
vir die lesers wat op hierdie tipe leesstof ingestel is. Met
die bekendstelling van hierdie hoek van Beukes bet my
gedagtes onwillekeurig teruggegaan na die onlangse
onthullings van die liefdeslewens van die Engelse ko-
ninklikes wat aan die media en aan 'n sekere leserspu-
bliek soveel genot en opwinding besorg bet. Vrye teuels
is aan die perverse gegee. Ek sal nie kwalik geneem word
as ek hierdie hoek van Beukes in dieselfde geselskap
plaas nie. Om walter rede gaan delf jy in die persoonlike
privaat lewe van 'n persoonlikheid SODS die van Smuts?
Die motief kan niks anders wees as bloot die soeke na
goedkoop sensasie nie. Dit is die kategorie waarin 'n
hoek SODS hierdie hoort. Dit is 'n publikasie hierdie wat
geen bydrae lewer tot die wetenskaplike bestuderingvan
die Smuts-figuur en van sy plek in die geskiedenis nie.
En dan na al die gegorrel oor 'n span van 175 bladsye
kom Beukes tot die gevolgtrekking dat Isie was "Smuts'
real and only love partner." Wat 'nontdekking!

Not Slave, not Free gaan eerstens die oorsprong en be-
tekenis van die stelsel van ingeboekte arbeid na en
probeer daarna ook om op vergelykende basis na wyer
as net suidelike Afrika te verwys. Daarna word gekyk na
vroee. skemas waarvolgens ingeboekte arbeiders vanaf
Europa na Suid-Afrika gekom bet -die van Baron
Gijsbert Karel van Hogendorp, die van Benjamin
Moodie, die van die Britse regering en die van die
"Children's Friend Society" -benewens die geval van
swart slaweskepe wat aan die Kaap voorgekeer en die
slawe wat daarna as ingeboekte arbeiders behandel is.
Die res van die boekie word in 'n groot mate net aan
ingeboekte Indie.rarbeiders in Natal gewy. Daar word
onder meer aandag gegee aan die sosiaal-ekonomiese
omstandighede waaronder bulle geleefhet, bulle werks-
omstandighede en agitasie vir meer regte. Die inligting
word goed met toto's, kaarte en aDder illustrasies
toegelig. Die metode om algemene posisies aan die hand
van individuele gevalle te behandel en te verduidelik sal
beslis ook vir die skolier interessant wees.

Kyk jy na die samestelling van The Romantic Smuts
dwing dit jou tot basiese kritiek op 'n ander vlak. Van
die historiese metode as sodanig bet Beukes geen begrip
nie. In sy The Holistic Smuts bet die skrywer darem nag
probeer om 'n tikkie historiese wetenskaplikheid aan
die dag te l~. Daarby was immers 'n bronnelys, hoe
onvolledig nou oak aI, en so 'n paar voetnote. In hierdie
boek onder bespreking is daar geen bronnelys en geen
bronneverwysing nie. Die boek bestaan in 'n groat mate
uit die saamflans van lang aanhalings wat in aIle gevalle
moeilik lees. Die styl vloei nie. Van sintese is daar
natuurlik geen sprake nie. Dit wil voorkom of die
skrywer as hy nie die inhoud van 'n brief of aanverwante

Dit is egter jammer dat in die werkie in so 'n oorwegende
mate op ingeboekte lndierarbeiders gekonsentreer
word. Die leser sou byvoorbeeld baie meeT inligtingwou
gehad het oar ingeboekte Chinese arbeiders as die baie
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