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prof Van Rensburg se sewende boek oor Afrika en
as 'n inleiding tot 'n studie van kontempor~re
Dit oorvleuel gevolglik in verskillende opsigte
vroeere werke maar bevat ook heelwat nuwe
eo Daar is drie hoofstukke gewy aan 'n
logiese inleiding tot die geskiedenis van Afrika
op 'n aantal temas gekonsentreer word: leier o
die kulturele lewe van Afrika. staats- en
.......,., ..idsvorme. die invloed van die godsdiens en die
miese vraagstukke. In die voorlaaste hoofstuk
die aandag tereg gevestig op die feit dat die vernde kommunistiese modelle om Afrika te ontwikten spyte van ontgogeling en mislukkings. steeds vir
' n sterk aantrekkingskrag het. Hy to on aan
m dit so is en waarom 'n man soos president
_"yerere die afgelope dekade meer geradikaliseer geraak

Om hierdie werk te bespreek is vir my moeilik - moeilik
in die sin dat oor die werklike inhoud daar nie iets
anders te se is as dat elkeen wat dit lees daardeur
aangegryp word. Min ander historiese werke bevat so 'n
uitgebreide, veelsydige en tydgenootlike selfondersoek
onder soveel druk. Baie VOlke moes al in die verlede
besluit of hulle 'n bepaalde oorlog of voorwaardes moes
aanvaar of verwerp. Maar min van hulle het so ' n
volledige weergawe van hulle beredenering in eie
geledere asook met die vyand nagelaat. Op sigself is dit
iets besonders. Dat dit nou herdruk is. en boonop in
Afrikaans, die taal wat die betrokke figure eintlik
gebesig het. maak dit soveel te meer besonders.

die slothoofstuk - Afrika se toekoms - word op 'n
dere wyse op die teleurstelling van die rewolusie.
eenheidstrewe te midde van die mislukking van
id. die ineenstorting van die veelpartystelsel en
onophoudelike so eke na identiteit. gewys. Die feit
in hierdie hoofstuk veral. maar in werklikheid in die
hoek. met die begripvolle oe van die historikus na
e gekyk word. maak van die aanbiedingswyse 'n
dere een. Die styl toon hoed at die hostirkus met
" omvattende benadering wat die feite in hulle konteks
plaas. tot 'n verstaan kan kom wat nog konrend, nog vergewend, nog veroordelend is.

'n Mens mag wei die vraag vra waarom hierdie
historiese stuk nou in Afrikaans herdruk is. Vir die
meeste Afrikaners behoort daar tog geen verskoning te
wees om die oorspronklike Hollandse uitgawe te lees
nie. Dit is immers saamgestel dcur die opstellers en
notulehouers wat in aile fasette van die gebeure teenwoordig was. Nou het die hand van 'n vertaler bygekom.
Hoeveel van die oorspronklike is behou?
In die eerste plek. kan ons antwoord, leef ODS vandag 'n
drie-kwarteeu na die vredesluiting wat maak dat daar 'n
hele paar geslagte leef wat die uitwerking van daardie
grootse gebeurtenis beleef het. maar vir hulle moeilik kan
indink waarom sestig volksleiers juis besluit het om te
swig. Ryper in ervaring en met die voordeel dat dit nie
ons verantwoordelikheid was om 'n beslissing te neem
nie. is dit vandag makliker om 'n oordeel te fei. luis
in hierdie dieper insig, en dit wat die herlees van daardie
traumatiese gebeure aan ons verskaf, Ie die werklike
betekenis van hierdie geskrif.

erwysers kan die werk baie nuttig aanwend om s6
" historiese verstaan" van die kontinent. wat deur so
mense werklik verstaan word. te skep. Laat die
o ge byvoorbeeld die gedeelte oor die skepping van
\'olkskarakter (bladsye 209-214) saamlees met die
oofstuk. Gee dan vir hulle die opdrag om in die
.:JeStek van twee bladsye 'n antwoord te gee op die vraag:
- die politieke probleme van Swart Afrikastate aan die
o en die mense se onvermoens en onwilligheid te
W}1:e, of is daar ander faktore wat 'n rol gespeel het?

Die aandeel van die vertaler se hand is enersyds opvallend en andersyds ook nie. Die vertaling is in keurige
Afrikaans gedoen. Eokele uitdrukkings, bykans arga'iese
Afrikaans en wat die vertaler self "ou goud" noem, is
behou. Verder doen die vertaling n~rens geforseerd voor
nie. Die historiese figure praat 'n eenvoudige en duidelike
Afrikaans. Dit maak hulle beredenerings met boerelogika
en drie jaar van harde kommandolewe soveel te meer
aangrypend .

H Kapp

Croig Mair: Britain at War. John Murray, Landen, 1982.
•47.

Die boek is deur ' n Britse skoolhoof vir Britse
skoolkinders geskryf. Daarom is dit in 'n direkte. eenroudige styl geskryf en vertel dit die verhaal op 'n wyse
at leerlinge boei. maar hulle tog van die
enswerklikhede en die probleme van die oorlog
bewus maak. Eersgenoemde word byvoorbeeld bereik
met die beskrywing van soldate se lewe in die
Ioopgrawe (hfst 4) en die lewe binne in die nuwe wapen,
die tenk (hfst 7) en tydens 'n gifgasaanval. Die ontwikbiling van die vegvliegtuig word ook op 'n eenvoudige
wyse gedoen. Die kaarte is besonder duidelik en eenvoudig. 'n Handige boek veral vir kinders wat in milit~re
geskiedenis belangstel.

Die vertaler het weI 'n eie stempel afgedruk. Alhoewel
daar streng aan die oorspronklike Nederlandse uitgawe
van 1909 gehou is. is daar tog ook afgewyk. Waar die
oorspronklike al die oorspronklike Engelse dokumente na
Hollands vertaal het met die oorspronklike (Engelse
weergawes) in die voetnote. is elke dokument nou in sy
oorspronklike taal weergegee.
Dit veronderstel dus dat die leser die stukke in Engels ten
volle sal verstaan.
Ook die oorspronklike uitgawe se faksimilee-afdrukke is
by die vertaling ingesluit met die verskil dat hulle nou op
ander plekke in die teks voorkom. Iuis in die geval is daar
twee toevoegings van materia~l wat nie in die
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Die werk is ryklik ge'illustreer. Dit bevat 'n aantal kaarte
asook 'n verskeidenheid foto's. Kontempore re
propaganda-materiaal lewer 'n belangrike aanvullende
bydrae. Die indeks agter in kom volledig genoeg en handig voor. 'n Bruikbare bronnelys word bykomend
verstrek. Die verwysings is ongelukkig weggesteek en
maak saai leesstof uit. Dit bevat egter -die broodnodige
bronne-vermelding wat dus die geskrif se geloofwaardigheid tot voordeel strek.

oorspronklike uitgawe verskyn het nie. Dit is die
faksimilee-afdruk van die vrygeleide wat aan die regeringslede van die twee republieke deur lord Kitchener
uitgereik is, asook 'n bladsy uit'die vredesvoorstelle deur
die Engelse aan die Boere voorgele en waarop generaal
Smuts en advokaat De Wet wysigings aangebring het.
Ongelukkig word hierdie toevoegings nerens in die werk
verklaar of vermeld nie. DieseJfde geld ook vir die verskil
in die byskrif by die faksimilee waarin, volgens die
oorspronklike, generaal Smuts en Botha veranderings
aangebring het en nou gemeld word dat dit Smuts en
Hertzog was. Wat dus andersins 'n bykans presiese
weergawe van die oorspronklike kon wees, is dit nou nie
die geval nie.

Omdat twee skrywers by die samestelling van die werk
betrokke is, is dit moeilik om te bepaal wie vir wat verantwoordelik was. Vir hierdie spanpoging verdien hulle
egter altwee 'n pluimpie. Daar word met belangstelling
uitgesien na die werke oor die ander buurlande soos in
die voorwoord in vooruitsig gestel word. As op hierdie
patroon voortgebou kan word, sal jong lesers en die man
op straat geen verskoning meer besit dat hy oningelig bly
nie.

Die vertaler het ook nog twee ander verbeterings aangebring. Hy het die stuk nl. die "Middelburgse voorstel"
wat die oorspronklike opstellers aan die einde van
hoofstuk V gehad het, as 'n bylae aan die einde geplaas.
Ongelukkig dui hy nie hierdie verskuiwing aan nie. Net
so stilswyend voeg hy tot die "Lys van illustrasies" die
oorspronklike Iys van uitgebragte stem me by waar dit in
die oorspronklike agterwee gebly het.

] L Hattingh

Hierdie werk is andersins 'n get roue weergawe van die
oorspronkfike. En alhoewel, so os in .die geval van ons
howe, wanneer verskille in ons welte mag teegekom
word, die ondertekende teks as die werklike geldige
beskou word, sal vir historiese navorsing die
oorspronklike nog geld. In alle ander gevalle sal hierdie
vert~ling net so goed soos die oorspronklike wees.

Sorlin, P 1980: The Film in History. Oxford: Basil
Blackwell.

No course in historical metodology would be complete
without taking notice of this publication. Sorlin aptly
warns "Historians must take an interest in the
audiovisual world, if they are not to become schizo.phrenics, rejected by society as the representatives of an
outmoded erudition". (P5).

] L Hattingh

Sorlin underlines the fact that a historical film or
newsreel is a peace of subjective evidense made by more
than one person with a specific audience in mind which
increases the possibility of bias tremendously. It is a well
documented publication. He continues to explain and' expose where necessary, the methods and pitfalls in the
film as a historical source.

HJ van Aswegen en G Verhoef: Die Geskiedenis van
Mosambiek. Butterworth, Durban en Pretoria, 1982,
pp.190. Prys R17,50.
Dit is 'n heel interessante verskynsel om boeke oor die
geskiedenis van Suid-Afrikaanse buurlande in Afrikaans
op die rak te sien; iets wat seker al lankal moes gebeur
het. Trouens herinner ek my daaraan dat die AfrikaInstituut aan die begin sestigerjare tot stand gekom het
met die besondere doelstelling om Suid-Afrikaners beter
in te lig oor Afrika. Walter waarde dit ook al sedertdien
gehad het, boeke soos die onderhawige het nooit verskyn
nie - vandaar dan die waarde daarvan.

In the second secti~n Sorlin discusses contemporary
films of the French Revolution, the American Civil War
and the Italian Risorgimento.
In his third section the book is really illuminating when
contemporary history since World War I is under discussion. The French Film La Grande Ilussion, two films on
the Russian Revolution and a film on Italian resistance
against the Nazis are discussed in a scholarly fashion.

Hierdie boek het my geboei van die oomblik toe ek
daaraan begin lees het totdat ek dit voltooi het. Miskien
mag dit toegeskryf word aan die feit dat ek meer wou
weet en geleidelik agter gekom het dat ek inderdaad min
weet. Ongelukkig word daarin baie vinnig en deels met
spronge gevorder van die aanvanklike Portugese vestiging langs die Oos-Afrikaanse kus in die 16e eeu tot aan
die einde van die 1ge eeu. Hier en daar mis ek in die
gedeelte sekere gegewens wat ek dink van belang is. Dog
van 1890 en verder word die verloop van gebeure baie
noukeuriger uitgepluis en beskryf. Vir die fynproewer
behoort daar nog gapings te wees, maar 'n behoorlike,
volledige beeld van gebrekkige koloniale ontwikkeling
binne die Portugese opset; die besondere probleme
waarmee die land oor die jare moes worstel; die rewolusionAre verandering wat sedert die laaste twee dekades
ingetree het, is uiters insiggewende leesstof. Die hoek
J~hande! ~k onlanK.~ g~~ure to~ !!J80. '~ H~l nuwe
begrip van die streak word hiermee verkry. Veral vir die
Afrikaanse leser, en dan het ek ingedagte dat die leser 'n
hoerskoolkind, voorgraadse student of die man op straat
kon wees, behoort hieruit veel genot en waarde te put.

Indeed these films are scrutinized and revaluated in a
way that fascinates the reader. The film as a more than
usefeul source for the historian is progressively established. The possibilities of the cinema as historical
source are numerous, the danger and possible misuse as
abundant. All in all a fascinating and relevant publication
equally usefull for the creative teacher and the academic
scholar. A must for all university and school libraries.
M H Triimpelmann

Scholtz, ] 1982: Vrede van Vereeniging. Pretoria: HAUM.

Die TV-Drama is in 1981 gebeeldsaai en het wye reaksie
ontlok. Jan Scholtz het illderdaad daarin geslaag am 'n
traumatiese greep uit die Afrikaner se verIede aangrypend uit te beeld. Afgesien van die historiese waarde van
die drama het Scholtz hier 'n keerpunt in die Afribner lie
Geskiedenis gerekonstrueer wat ook vir vandag 'n
besonder aktuatiteit het. Om spesifiek.. te wees: Het die
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