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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 .
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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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