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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ook die Blankes en Chinese - hulle onderdanige posisie
en hoe hulle (Swartes veral) deur samewerking tussen die
staat en mynbase, uitgebuit word.

radikale standpunt oor Afrikanernasionalisme in 1902 'n
parallel in die ver-regse reaksie oor 'n nuwe grondwet?
Scholtz vra die vraag: "Het die Afrikaners hulle voortbestaan ta danke aan diegene wat uit die staanspoor by
Vereeniging wou oorgee?" L~ die Afrikaner se toekoms
vandag in "buigsnme" of "standvastige" nasionalisme is
die vrililH wat die leser voortdurend moal vra. Scholtz het
hier 'n fundamentela problcmatiek in die bestaan van
volke oopgevlek - wat is fundamenteel vir voortbestaan?
Op aangrypende wyse word die teenpole gestel en herleef
1902 voor ons geestesoog. Wie is reg - is almal reg of
niemand? Scholtz stel die alternatiewe, kap die
eksemplare met emosie uit, maar los die finale oordeel in
die hande van die leser.

Die werk is in drie hoofafdelings verdeel. Deel I, bestaande uit 4 hoofstukke, handel oor die ontstaan van die
goudmynbedryf; oor hoe die myne bedryf word, en die
rol van die mynbase. In die tweede deel (8 hoofstukke)
word die posisie van die mynwerker bespreek. Die
skrywer kyk veral na hoe die myne in medewerking met
die regering 'n voldoende aantal werkers gekry het en hoe
die arbeiders deur die owerhede beheer is. Onderwerpe
soos die belastingstelsel, grondbesit, trekarbeid, arbeidswerwing, die passtelsel. kampongs en gedwonge arbeid
word hier behandel. Deel 3, bestaande uit 5 hoofstukke,
handel oor die verset van die mynwerkers en oor
rasseskeiding op die myne.

Hierdie is 'n drama wat elke geskiedenisleerling moet
lees en elke Geskiedenisonderwyser nie mag ignoreer as
sy yak lewend moet bly en iets vir vandag moet se.

Deur die geskiedenis van die mynwerkers te skryf, gee
Luli Callinicos vir ons nuwe perspektiewe op en 'n groter
begrip van die geskiedenis. Die boek beklemtoon die
noodsaakIikheid om ook hulle rol en posisie in die goudmynbedryf te bestudeer - 'n tema wat lank verwaarloos
is. Die kwaliteit van die werk word egter deur 'n gebrek
aan balans benadeel: dit is geskryf net vanuit die werkers
se oogpunt. Geskiedenis is omvangryker en veral meer
geskakeerd as net die stand punt van een groep. Om 'n
vollediger beeld van die goudmynbedryf te !cry, moet al
die betrokkenes se aandeel krities ondersotlk en ontleed
word.

M H Triimpelmann

Scholtz,

J 1982: Jopie

Fourie. Pretoria: HAUM.

'n Filmdrama wat nie minder as sewe televisietoekennings ontvang het nie. Die tragiese en omstrege
Geskiedenis van hierdie Afrikaner-martelaar word
meesterlik uit die verlede teruggepluk. Kennis van die
gebeure om die teregstelling van Fourie verhoog die
waarde van die drama.

In Gold and Workers word nie objektief na die
geskiedenis gekyk nie. Die skrywer is openlik simpaliek
teenoor die arbeiders. Hulle word slegs gesien as verontregtes en onderdruktes. Die boek eindig dan ook met die
woorde: "Understanding the past is a first step towards
changing the pattern of the present". M.a.w. die doel van
die boek is om sy lesers - en die boek is veral vir die
Swart les~r bedoel - te wys op sy verontregte posisie en
horn te belnvloed om iets daaraan te doen. Geskiedenis
word ingespan om Swart "verset" te kweek en te
bevorder, en dit is net so verkeerd as om geskiedenis te
gebruik vir Blanke ideologiese propaganda.

In die geskiedeniskIas moet hierdie boek gelees word. Die
kind behoort hierdie episode emosioneel te beleef. Naas
hierdie gevoelsmatige inleef in die verlede behoort die
onderwyser die hele problematiek van verraad en
patriotisme in 'n bresr perspektief te plaas. Die kind moet
leer om die gebeure ook rasioneel te beoordeel: dan vorm
ons die kind histories-krities. As dit die onderwyser se
uitgangspunt is, is Jopie Fourie 'n belangrike hulpmiddel
om 'n gebalanseerde historiese oordeel te ontwikkel.
M H Triimpelmann

Dit is 'n boek wat alle geskiedenisonderwysers en senior
geskiedenisleerlinge moet lees. Dit is noodsaaklik dat ons
kennis neem van die nuwere rigtings in ons geskiedskrywing. Daarby is die boek 'n pragtige voorbeeld van
hoe geskiedenis deur teks, bronne en illustrasies op 'n
treffende wyse aan die leser oorgedra kan word. In die
opsig moet die skrywer en uitgewer gelukgewens word.
al verskil mens ook met hulle basies uitgangspunte en
benaderings.

Luli Callinicos: Gold and Workers 1886-1924. Ravan Press,
Johannesburg, tweede druk 1982. 112 pp., bronnelys, illustrasies.
Op skool val die kIem hoofsaaklik nog op die bestudering
van politieke geskiedenis, d. w.s. die geskiedenis van ko-

H J van Aswegen

nings, staats manne, leiers, politi eke gebeure en beleidsrigtings. 'n Vinnige kyk na enkele skoolhandboeke
bevestig dit. As mens egter na ontwikkelinge op die terrein van geskiedskrywing en -navorsing kyk, merk mens
ingrypende veranderinge. Ekonomiese en sosiale
geskiedenis kry vandag al hoe meer aandag en die klem
op hierdie aspekte van die geskiedenis het gelei tot 'n ingrypende hervertolking van ons geskiedenis. Veral die sg.
radikale geskiedskrywers, skrywers wat die geskiedenis
vanuit 'n neo-Marxistiese oogpunt interpreteer, is
besonder bedrywig. In hulle werke val die kIem swaar op
klasseverskille, ekonomiese kragte in die geskiedenis,
arl>eid en arbeiders en kapitalistiese uitbuiting van die
arbeiders.

Triimpelmann, M H (red) 1983: Kreatiewe Geskiedenis-.
onderrig. Durban/Pretoria: Butterworth (Publikasiereeks .
van die Buro vir Voortgesette Onderwys (RAU] No.1.
R11,95.

Hierdie werk met sy belangwekkende titel dek 'n wye
reeks onderwerpe wat direk betrekking het op die onderrig van Geskiedenis. Aangesien dit 'n bundel van voordragte bevat deur verskeie vooraanstaande historici en
vakdidaktici in beide amptelike lanctstale, bied dit interessante leesstof aan almal wat by die onderrig van
Geskiedenis in die besonder en didaktiese arbeid in die
algemeen, belang het. Dikwels word die onderrig van

Lull Callinicos se boek oor Gold and Workers 1888-1924,
as deel1 van "A People's History of South Africa", is baie
sterk in die trant geskryf. In die boek val die kIem nie op
die staatsmanne of groot mynmagnate nie, maar op die
mynwerkers - hoofsaaklik die Swart mynwerkers, maar
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