
Groot verwarring bestaan oor die korrekte terminologie
wat van toepassing is wanneer 'n weermagsdeel die vryheid
van toegang tot' n stad of dorp ontVang. Daar word byvoor-
beeld in hierdie verband dikwels verwys na "vryheid van
die stad" ("freedom of the city"), terwyl die terme "vrye
toe gang van die stad" en "ere-vryheid van die stad" ook
soms gebruik word. Die omskrywing wat die meeste gebruik
word, naamlik "vryheid van die stad", is afgelei van die
Engeise "freedom of the city". Dit is 'n verkeerde afleiding,
aangesien "freedom of the city" deur The shorter Oxford
English dictionary gedefmieer word as "citizenship of a town
or city often conferred honoris causa upon eminent per-
sons".44 Omdat "freedom of the city" (ereburgerskap)
slegs aan individue toegeken word en Die aan weermageen-
hede nie, kan hierdie omskrywing Die gebruik word nie.
Daar is reeds aangetoon dat dit in hierdie verband in die
eerste plek gaan oor 'n vergunning aan 'n bepaalde eenheid
of regiment om 'n stad of dorp se grense oor te steek en
claar deur te marsjeer. Die 1971-uitgawe van die seremoniele
handboek van die SAW verwys ook verkeerdelik na "vryheid
van 'n stad of dorp' '. Die Engelse vertaling hiervan in die-
self de handboek, naamlik "freedom of entry into a city or
town",45 is egter korrek en behoort in Afrikaans "vryheid
van toe gang tot 'n stad of dorp" te wees.8

Die langste hoofstuk word gewy aan die waarskynlike ligging van die
ou kerkgrond wat in 1694 aan die gemeente Drakenstein toegeken is. In
die verband word breedvoerig verwys na die historiese aangrensende plase
suid en noord van Het Sticht Simondium en random die Oude Kerk. Onge-
lukkig word die senuale tema weer eens deur onnodige detail, naamlik
biografiese besonderhede oar die grondeienaars, op die agtergrond geskuif.

Tipografies is die publikasie redelik netjies, maar sommige van die kaarte
en foto's kon tegnies betel versorg gewees bet. Ten spyte hiervan is die
ses kaarte 'n belangrike bran van inligting. Uit die teks is dit duidelik dat
die skrywer geen moeite ontsien bet om bronne op te spoor nie en dat
hy tel plaatse ondersoek ingestel bet. Dit is jammer dat daar in die werk
geen verwysings na bronne (voetnote) of 'n bronnelys is nie, aangesien
die skrywer in die teks na verskeie "interessante" bronne verwys. Nieteen-
staande hierdie leemteis die meeste van die skrywer se argumente en inter-
pretasies suiwer.

Ofskoon die taalgebruik oar die algemeen bevredigend is, maak die
skrywer te veel gebruik van uitdrukkings soos om geskiedkundige redes
word eerstens verwys nil, om historiese redes word vervo/gens /ig gewerp
op en vervolgens word kort/iRs. ..(vergelyk pp. 2, 3 en 4). Die belangtikste
kritiek teen die werk is egter dat daar dikwels van die sentrale tema afgewyk
word om detail te verskaf wat nie werklik nodig is vir die ontplooiing van
argumente nie.

In sy gehe~l gesien, is hierdie 'n bydrae waarop prof. De Villiers uots
kan wees, hoofsaaklik omdat h.y antWoorde verskaf op VIae wat nag nie
juis deur professionele historici beantWoord is nie. Dit is"'n bran wat met
vrug geraadpleeg kan word deur historici wat in die geskiedenis van die
Drakensteinvallei belangstel.

P. VAN BREDA
Raad lIir Geesteswetenskapiike Nllllorsing

44 The shorter Oxford English dictionary (Oxford, 1959). p. 748. My

kursivering.
4' Sulo.AFRlKAANSE WEERMAG. Seremoniele handboek. (1971), p. 308.
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G.D.B. DE VllllERS. Die moontlike jigging IIlIn die ou Frllnse Hugenote
kerkie (1694-1716) met sy Dude Kerk Grond en die historiese omliggende
p/are te DrIIkenstein. NG Sendingpers: Bloemfontein, 1984. 76 pp. Ge'ilIus-
treerd.

De Villiers se werk sa! verwelkom word deur Kaapse historici by wie daar
nag altyd tWyfel bestaan het oor die presiese ligging van die eerste Hugenote
kerkie in die Drakensteinvallei. Die gemeente Drakenstein is in 1691 gestig
en die kerkie is van 1694 tot 1716 deur die gemeente gebruik. In die inlei-
dende hoofsruk word die plaas &bylonstoren (Simondium) en die oor-
spronkIike plase van die proefplaas Bien Donne (Groot-Drakenstein) onder
die vergrootglas geplaas. Die gedeeltes hou weinig verband met die sentrale
tema van die werk en doen beslis afbreuk aan die kontinuiteit daarvan.

Hoofsruk 2 skets in bre'e trekke die totstandkorning van Het Sticht Simon-
dium (tans Laerskool Pierre Simond) en die verband tussen die skoal en
die Oude Fransche Kerk Grond. Op 'n transponkaan van 1852 word die
skoolgrond (ongeveer 2'/1 morg/2 hektaar) aangedui as 'n deel van die
Oude Kerk Grond (48 morg/ongeveer 41 hektaar). Ongelukkig wyk die
skrywer van die sentrale tema af en word die eietydse geskiedenis van Laer-
skoal Pierre Simond in te veel detail behandel.

In hoofstuk 3 word die ontstaan en moontlike ligging van die kerkie
geskets. Met behuIp van onder andere 'n kaart van die V.O.C. en die eerste
notuleboek van Het Sticht Simondium het die skrywer vasgestel dat die
kerkie ongeveer 120 meter wes van die woonhuis van die plaas Rust-en-
Vrede gelee was. Die woonhuis is in 1815 gebou en word steeds bewoon.
In hierdie gedeelte bestee die skrywer egter te veel aandag aan die verduide-
liking van sy navorsingstegnieke en aan die geskiedenis van die gemeente
Drakenstein.

K. ScHoEMAN(samesteller). Bibliografie van die Granje-Vrystaat tot 31 Mei
1910. Suid-Afrikaanse Biblioteek (Grey-bibliografiee no. 13) : Kaapstad,
1984. 226 pp. Prys onvermeld. ISBN 0 86968 039 o.

Die naam Karel Schoeman is deesdae feitlik sinoniem met die geskiedenis
van vera! :lie 19de-eeuse Vrystaatse samelewing. Hierdie gevierde roman-
skrywer bet die afgelope paar jaar gewis vir horn 'n staanplek verwerf in
die geledere van historici en ander wetenskaplikes wat die eertydse "model-
republiek" as tema vir hul navorsing of belangstelling gekies bet. Uit sy
pen bet a! 'n hele fits artikels en publikasies gevloei; afgesien van sy verdiens-
telike werk oar die hoofstad Bloemfontein bet hy horn onder meer toegespits
op biografiese sketse en bronnestudies oar sowel bekende as obskure Vry-
staters. Maar sy historiese "repertoire" bevat oak uiteenlopende ander
bydraes oar aspekte soos die Vrystaatse argitektuur, toneel en nuusblaaie.

Dit spreek eintlik vanself dat Schoeman in sy navorsing uit 'n groat aantal
bronne geput bet en dat bibliografiese besonderhede hieromtrent mettertyd
tot 'n private "kartoteek" en 'n soon mini-katalogus sou aangroei. Hierdie
publikasie kan dus wesenlik beskou word as 'n direkte uitvloeisel van sy
bestudering van die Vrystaatse verlede. En wat 'n onmiskenbare stempel
van deeglikheid, wetenskaplikheid en 'n prysenswaardige speursin dra die
eindproduk nie!

In die bibliografie word inderdaad 'n wye terrein gedek. Volgens die
samesteller bet hy "alle moontlike bronne nagegaan ten einde die onrwikke-
ling van die Vrystaat sedett die vroegste rye in al sy volheid en verskeidenheid
te probeer weergee" (voorwoord). Dat hierdie doelstelling grootliks verwerk-
lik is, blyk uit die nagenoeg 2 600 geannoteerde inskrywings wat die vol-
gende insluit: gedrukte en afgerolde materiaal wat tot einde 1983 verskyn
bet in die vorm van boeke, brosjures, vlugskrifte, plakboeke, jaarboeke,
adres- en beroepslyste, gidsboeke, programme, koerante, tydskrifte en arti-
kels in periodieke werke, asook ongepubliseerde verhandelinge en proef-
skrifte. Manuskripmateriaal en staatspublikasies is nie opgeneem nie, ook
nie fiksie, poesie, toneel, kaarte, musiek, kinder- en skoolboeke nie.

'n Verblydende aspek van die publikasie is die feit dat Schoeman die
klem nie -soos dikwels in bibliografiese werke van hierdie aard -eensydig
op die politieke geskiedenis plaas nie. (In 'n bibliografie oor die Granje-
Vrystaat wat in 1954 deur M.C.E. van SChOOf en S.I. Malan opgestel is,
was dit in hoe mate wel die geval). Sy benadering is ruim en omvat bene-
wens die politieke, oak die sosio-ekonomiese en -kulturele onrwikkeling
van aile gemeenskappe in die gebied. Sodoende ontsnap hy terselfdettyd
aan die neiging by sommige skrywers om slegs 'n blanksentriese beeld van 'n
gemeenskap voar te hou.

Wat die inhoud en wyse van aanbieding betref, kan met enkele algemene
opmerkings volstaan word. Die teks en register van skrywers en onderwerpe
is in Engels met 'n Afrikaans-Engels-vettalende Irs van onderwerpshoafde
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wat in die register verskyn. Hierdie besluit is geregverdig in die lig daarvan
dat bibliografiese besonderhede in katalogi, in Engels verskyn en 'n breer
(selfs intemasionale) teikengtoep daardeur bereik kan word. By die inhouds-
opgawe word eelS hoofafdelings(-temas) aangedui, gevolg deur 'n fyner
ontleding ("analytical overview") wat nuttig en sinvol is. Die tematiese
indeling is enigsins arbiuer gedoen en lyk soms kunsmatig. So byvoorbeeld
word in afdeling 2E 'n oorkoepelende beeld gegee van blonDe met betrek-
king tot die "O.F.S. Republic" (wat terloops 'n foutiewe benaming is!);
daarna word oak nag onderskei tussen .'the early Republic" (afdeling 2F)
en "the later Republic" (afdeling 2G).

Teen 'n aanspraak van volledigheid in enige studie en bibliografie sal
seker altyd bedenkinge geopper kan word. Oak in Schoeman se werk is
dit Die aDders nie. Hy verklaar juis self dat ten spyte van" aile strewe na
volledigheid" daar publikasies sal wees wat hy oar die hoof gesien bet.
Dit sou daD oak geensins moeilik wees om in hierdie verband talle hiate
en aDder tekonkominge aan te dui Die. Tog sou so jets 'n onreg teenoor
die werk en sy skepper wees; want as daar 'n pluimpie is wat hy verdien,
is dit -in sy eie woorde -dat sy bibliografie binne die perke wat daarvoor
gestel is, "nagenoeg volledig is". lnsgelyks kan met stelligheid beweer
word dat hierdie publikasie 'n nuttige hulpmiddel vir die navorser is en
as aansporing tot verdere ondersoek na die geskiedenis van die Oranje-
Vrystaat sal dieD.

Die saamstel van bibliografiee kan bestempel word as die arbeid van
'n handjievol begenadigdes war hul taak met soveelliefde en ywer vervul
dat die gedagte aan eindelose opoffering en 'n moeitevolle gesloof baas
nooit by bulle opkom Die. Dat Karel Schoeman oak van hierdie stoffasie
is, ly geen tWyfel Die. En daarom sal die publikasie as 'n monument vir
sy toewyding bly staan.

~

C. C. ELOFF
Raad vir Geesteswetenskaplz"ke Navorsing

I.). VAN DER MERWE Die stad en sy omgewing: inlez"ding tot nedersettings-
geogrllfie. Universiteits- Uitgewers en Boekhandelaars : Stellenbosch, 1983
(Hersiene Uitgawe), 250 pp. Geillustreerd. R25,00 (eksklusief). ISBN 0

869951106.
Hierdie publikasie uit die pen van dr. I.). van del Merwe van die Instituut

vir Katrografiese Analise, Universiteit Stellenbosch, word aangebied as 'n
hersiene uitgawe van Die stlJd en sy omgewing : 'n studie in nedersettzngs-
geogrllfie van dr. Van del Merwe en prof. A. Nel wat in 1975 verskyn het.
Diegene wat laasgenoemde uitgawe met waardering gebruik het, sal onge-
twyfeld toegee dat aksenrverskuiwings in en die aansienlike byvoeging van

~~

kennis tot dienedersernngsgeografie 'n drasties bygewerkte uitgawe nOdig
gemaak bet. By nadere ondersoek word dit duidelik dat bier eintlik nie
sprake is van 'n hersiene uitgawe in die gewone sin van die woord nie.
Dit is grootliks 'n nuwc publikasie, een waarop dieouteur sy persoonlike
stempel afgedruk bet. Dr. Van del Merwe bet onteenseglik groat moeite
gedoen om die temas wat hy aansny met Suid-Mrikaanse voorbeelde toe
te lig en die werk in die opsig vir die Suid-Afrikaanse leser meer relevant

gemaak.
Omdat die nedersettingsgeografie 'n wye terrein dek, is. dit onprakties

in die bestek van 'n kart boekbespreking om enigsins volledig te probeer
wees. Dit is miskien betel om die aspekte van die werk uit te lig wat die
sueek- en plaaslike historikus sa! interesseer, soos die bespreking van lande-

like en stedelike nedersetting.
In hoofstUk tWee word iandelike nedersetting (verspreide en kernnederset-

tings) getipeer en die faktore bespreek wat die tipe, Jigging en strukruurvorm
van hierdie nedersettings beinvloed. Dit sluit faktore in soos fisiese omge-
wing, die bestaan van verkeerswee en infrastrukruur, sosiaal-kulturele om-
standighede, verdedigingsbehoeftes, asook historiese en landbou-ekono-
miese oorwegings. Verspreide plaasnedersertings in Suid-Mrika word beson-
del insiggewend bespreek aan die hand van die partoon wat dit aange-
neem bet en die historiese agtergrond waarteen hierdie nedersetting plaas-
gevind bet; plaasnaamgewing, veral in soverre dit jets van die gesindheid
van die nedersetters ten opsigte van die bodemgesteldheid weerspieel; die
opmeting, besiueg en ouderdom van plase; die grensvorme en plaasgroortes
en die faktore wat dit beinvloed bet; die plaasopstal as middelpunt van
die boerderybedryf; en bodembenutting, veral teen die agtergrond van
beskikbare infrastrukruur. Die hoofstukword afgesluit met 'n kart bespre-

king van landelike geboustruktuur.
Die ontstaan en groei van stedelike nederserting word in hoofstUk 3 onder

die loep geneem aan die hand van 'n aantal basiese konsepte en teoriee.
Spesiale ruimte word oak afgestaan aan verstedeliking in Suid-Aftika, en
wel met verwysing na die verstedelikingsfases (die voor-indusuiele rase,
die oorgangsfase, die indusrtiele en die etniesdifferensiele fase), die vlak
van verstedeliking teen 1980, en die tempo van verstedeliking -met die
klem op die stedelike bevolkingsgroei van swart, blank, kleurling en Asier.
Die auteur verwys oak kortliks na die oneweredige ruimtelike verspreidings-
pauoon wat verstedeliking in Suid-Aftika aangeneem bet en kom tot die
gevolgtrekking dat definitiewe ruimtelike sueekspauone geidentiflseer kan

word.
Vir die navorser op die gebied van plaaslike en sueekgeskiedenis is die

totstandkoming en pntWikkeling van dorpe altyd van belang. Daarom sal
die bespreking van die ontstaan van dorpe en stede en die faktore wat die
groei daarvan beinvloed nie net insiggewend wees nie, maar inderdaad
oak as 'n raamwerk kan dien in die bestudering van rowel 'n indiwiduele
dorp as stedelike nedersetting in 'n sueek. Op grand van funksie word
onderskei tussen militere, handels- en nywerheidsdorpe, myn-, vervoer-,
vissers- en ontspanningsdorpe, residensiele, opvoedkundige en adminisua-
tiewe dorpe, en, ten slotte, senualeplekdorpe -wat weer in hoofstuk vyf
tel sprake kom en in diepte behandel word. Faktore wat die groei van stede-
like nedersettings bepaai en in hierdie hoofstUk geidentiflseer word, is onder
meer die funksie van 'n nedersetting (wat met verloop van tyd kan ver-
ander), die ligging en infrastruktUur, bevolkingskenmerke (in welke verband
die kwaliteit van mensemateriaal en bulle gedragspauone as van belang
aangedui word), besluitneming in wat die dorpe se ontWikkeling be'invloed
en die ekonomiese basis van 'n dorp. Laasgenoemde is 'n omvattende en
deurslaggewende faktor in die voortbestaan en groei van' n dorp en word
daarom oak in meer besonderhede bespreek.

Omdat die geskiedkundige veral in verandering geinteresseerd is, is die
kart bespreking van die ekonomiese groeifases van 'n stedelike gemeenskap
van besondere belang en hied dit eweneens 'n raamwerk aan die hand
waarvan ekonomiese ontWikkeling bestudeer kan word. Die hoofstuk word
afgesluit met 'n bespreking van verstedelikingsrtategiee, die regulering van
stedelike groei en 'n verwysing na Suid-Aftika se jongste sueek- en nywer-

heidsontWikkelingsplan.
Die res van die werk word gewy aan stedelike klassifisering, algemene

infrastedelike struktuur (onder meer met vewysing na die Derde Wereld-
stad en Suid-Afrikaanse stadstruktUur), handelstruktuur, fabrieksttUktUur,
residensiele struktuur, sosiale probleme en 'n slothoofstuk oar die toekoms

van die stad.
Hierdie publikasie taak ongelukkig net aan die plek wat swart landelike en

stedelike nederserting ten opsigte van nedersettingsgeogtafie in Suid-Afrika
inneem -jets wat ongerwyfeld as 'n leemte beskou sou kon word.

Die stad en sy omgewing is andersins 'n netjiese publikasie waarmee
die uitgewers gekomplimenteer word. Foute is tot die minimum beperk,
en die wat wel ingesluip bet, soos die weglating van 'Pretoria' in figuur
3.10, doen rue afbreuk rue aan hierdie hoogs informatiewe en insiggewende
studie wat vir sowel die leek as die kennel nuwe perspektiewe oopmaak.

A. G. OBERHOLSTER
Raaa' vir Geesfeswefenskaplike Navorsing
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