
standerd 5-, 6- of 7-leerling 'n besonder nuttige aan
vuUende leesboek. Duers, en selfs waar prysboeke nog in 
swang is, kan die boek selfs as 'n nuttige geskenk vir sy 
seun of dogter aanskaf. 

Daar is egter ook leemtes in die werk, veral as dit beskou 
word as 'n boek vir die jeug of die sogenaamde "jong 
historikus". Hier en daar is moeilik hanteerbare begrippe 
soos: "'n Franse enklave" (p.13); "Slambie se regent
skap" (p.24); "infrastrukturele dienste" (p.57); en 'n sin 
soos "Die Boesmans se geloof is kosmologies aan die van 
die Hottentotte verwant en is van uitgesproke 
monotei'stiese aard." (p.9). Leesbaarder omskrywings kon 
hier gegee word. Selfs ook die anglisistiese "welar' vir 
welgesteld op p.21 kon vermy gewees hel 

'n Ander lastigheid is die feit dat daar op p.35 van die 
"Transvaalse Republiek se eerste onafhanklikheidsoor
log", en op p.42 weer van die "tweede Anglo
Boereoorlog" gepraat word. Daar word bv. nie na 'n 
"tweede onafhanklikheidsoorlog" of 'n "eerste Anglo
Boereoorlog" verwys nie. Eendersluidende benamings 
kon gebruik word. In die verband kan gemeld word dat 
die gangbare benaming onder historici van die oorloe van 
1880-1881 en 1899-1902 die Anglo-Boereoorloe is. 
Op p.57 word "Opposi3iepolitiek" bespreek en dan 
gemeld dat daar "tans 'n wesentlike groepering van regse 
mening, basies gewy aan die van die ou apartheid, maar 
in 1981 het hulle nog geen parlement~re verteenwoordig
ing gehad nie." Tog .maak die skrywers melding van die 
feit dal daar in Mei 1982 verslae oor die aanbevelings van 
die grondwetkomitee van die Presidentsraad aanvaar, en 
aan die reEering voorgele is. Teen Mei 1982 het die Na
sionale Party reeds sy ernstige afsplitsing na regs in sy 
bestaan ervaar toe die Treurnicht-groep die koukusver
gadering van die party vroeer op 24 Februarie verlaat het. 
Die skrywers kon die feite gemeld het in hul oorskou van 
die "Opposisiepolitiek". Per slot van rekening word die 
sogenaamde 1982-skeuring as die grootste politieke 
skeuring in die kontemporere geskiedenis van Suid
Afrika beskou. Na die skeuring het die "regse mening" 
dus wei parlement~re verteenwoordiging, hoewel die 
sterkte en omvang daarvan nog nie in 'n algemene 
verkiesing getoets is nie. 

Op p.62 is 'n skryffout wat vir die oningeligte leser ver
warrend kan wees: "Die eerste stap in die skepping van 
sulke forums was die afskaffing van die senaat of 
hoerhuis van die parlement, en die instelling van 'n 
genomineerde Presidentsraad, met Kleurling- en 
Asierlede." Volgens die sin Iyk dit as of daar geen blankes 
in die Presidentsraad was nie, wat nie korrek is nie. 

Die algemene benadering van die boek is vol gens die 
lradisionele blanksentriese geskiedsbeskouing, waar die 
pick van dic Swartes en ander Geldeurdes terloops en 
toevaIlig aan die orde gestel word. Daar is twee ander 
hoofstukke, t.w. "Jagters en herders van die suide", en die 
"Die Swart man van Suid-Afrika". Eersgenoemde 
hoofstuk handel oor die Hottentotte en die Boesmans, 
soos die skrywers verkies om van die twee groepe te 
praat, in plaas van die Khoikhoi en die San, soos dit die 
gangbare gcbruik onder historici en volkekundiges is. Die . 
Swartes word meesal as 'n verlede-groep uit die neen
tiende eeu beskou, en waar dit die twinligste eeu 
aanbetref, weer as 'n protesterende probleem hanteer. 
Die werklike veelvolkige opse! van Suid-Afrika kom dus 
nooit regtig na vore nie. In die Iig beoordeel is die titel 
van die hoek, Die Verhaal van Suid-Mrika, eintlik die 
verhaal van die Blankes. 

As leemtes soos die in 'n moonllike herdruk aandag kan 
kry, het ons met 'n veel verteenwoordigender verhaal te 
make. Tesame met die reedsgenoemde pluspunte gaan 
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die skrywers dan beslis in hul oogmerk met die publikasie 
slaag. 

I M L Horn (GOK) 

Van Oorloe en Vrede - Onder die Suidersterre 1795 - 1910 
by A.I. Boeseken. Tafel berg, Cape Town, 1983. Illus., In
dex, 145 pp. Price: H20,OO. 

Van Oorioo en Vrede 1795-1910 is the sequel Qf the first 
part of the Onder die Suidersterre series, Tussen die 
Doste en die Weste 1652 - 1795 with which Dr Anna 
Boeseken has started. Like its predecessor Van Dorloo en 
Vrede is a thorough piece of work by a trained historian. 
For most teachers Dr Boeseken is a well-known author. 
Her work on the early Cape history is without doubt 
outstanding. This is especially the case with Die 
Nuusbode which provide most pupils with a comprehen
sible newspaper approach to history. 

It is a fortunate occasion that Van Dorioo en Vrede has 
been published and then particularly in this format. The 
language is clear and without pretence - English
language pupils need not have any problems in 
understanding the well-written text. The ullustrative 
material was carefully chosen; it is really noteworthy to 
know that there is still so much pictorial material of the 
period 1795-1910 available - especially that which dates 
back to the years of the old Cape. The mapwork too is 
outstanding. This aspect of the publication alone is proof 
of the sound research work. This enhances the value of 
the book considerably. 

Like its predecessor the publication under consideration 
is refreshing in its presentation - not like traditional 
works on this period. But then one must bear in mind 
that the target group is by no means the academic 
historian. 

The index is compiled thoroughfully and contains all the 
particulars of the text. This too is one of the merits of the 
book and can be of enormous value to the young 
historian. 
The only point of criticism is the fact that Van Oorloo en 
Vrede approaches the history from a 'white' point of 
view. Aspects dealing with White-Black encounters, 
however, are approached with the necessary sensitivity. 
Presumably, the approach towards the twentieth century, 
of which we sincerely hope a third part in the series will 
appear, will lake careful note of the multi-racial condi
tions in the Republic of South Africa. 

Van Oorioe en Vrede deserves a wide readers' public; the 
young historian will, however, benefit the most! 

I M L Horn (GOK) 

Vakdidaktiek: Geskiedenis vir die Primere Skoal deur S.P. 
Iordaan, J.M. Vivier, G.J. Barnard en M.A. SchuLte, De 
Jager-HAUM, Pretoria, g.d. Register, 177pp. Prys: RB,SO. 

Met die publikasie van die werk het die skrywers hulle dit 
ten doel gestel om 'n leerboek vir studente in Geskiedenis
vakdidaktiek aan Onderwyskolleges daar te stel. 

Die werk is in 'n elftal belofteryke hoofstukke verdeel en 
sny werklik 'n bree spektrum van Geskiedenisonderrig 
aan. Onderwerpe soos vakbeleid, werkskemas en verslag; 
die lesskema; lesvoorbeelde; die geskiedenislokaal en 
onderwysmiddels; plaaslike geskiedenis; werkopdragte 
en biblioteektake; kaartwerk; en meting, toetsing en 
evaluering word behandel. 

Die skrywers toon flitse van insig in die problematiek van 
Geskiedenisonderrig wat toenemend in die spervuur 
staan. Ongelukkig moet dit dadelik gese word dat die ver-



skyning van die publikasie Die daartoe sal hydra om die 
ondecrig van Geskiedenis uil hierdie onbenydenswaar
dige posisie le !cry rue. Daarvoor is die werle nie 
genoegsaam akdidakties begrond nie, veral daar waar 
dil om die didakties-pedagogiese onderbou van die 
onderrig gaan. Die hoofstuk wat om die Geskiedenis en 
die leerlinge in die primere skool handel, dring nie 
werkl ik deur tot 'n pedagogiese wesenskou van die kind
in-opvoeding vanuil ' n geskiedenisvakdidakliese 
perspektief nie. In die verband is die ontbreking van die 
\Oerkie van Pamela Mays, Why teach history?, 'n groot 

leemte in die bibliografie aan die einde van die belrokke 
hoofstuk. 

Die vernuwingsgedagte in die geskiedenisonderrig 
waaroor o.a. dr. Johan Olivier reeds pragtige artikels in 
Die Unie en Gister en Vandag die lig laat sien hel 
(vergelyk ook die lofwaardige werk van die Schools 
Council History Project), kom nerens ter sprake nie. Die 
geskiedenis-as-speurtog ontbreek in sy gehee!. Dit is jam
mer, want die skrywers konkludeer reeds op p. 1: 
" Alhoewel 'n algemeenomvattende definisie van 
Ceskiedenis nie beslaan nie, is historici dit eens dat 
Geskiedenis die beskrywing van die verlede is." (Eie kur
sivering). Selfs in die funksionaliseringsfase wat by die 
lesvoorbeelde behandel word, word die voltooiing van 
skryfbordskemas feillik sonder uitsondering as enigl:ite 
fu nksionaliseringsoefening gesien. Voorbeelde' van die 
"beskrywing van die verledc" ontbreek kennelik. Die ver
wagting is tog dat leerlinge juis onder die leiding van die 
onderwyser hierdic speurlog sal moet kan aanpak, 
Boonop is die lesvoorbeelde self voorbeelde van lcsse 
waa r die leerlinge se luistervermoens oorspan, en waar 
hulle ook nog aan die vertelvermocns van die onderwyser 
uitgelewer word. 

Waa r dit am vaardigheidsverwerwing gaan, word daar 
wei vaardighede genoem, maar onses insiens nie 
genoegsame leiding in die verwerkliking hiervan gegee 
nie. Wal is by. 'n klasgesprek? Hoe word tol 'n sintese 
gekom? Hoe word geselekteer en gcrangskik? Hoe word 
beskryf? Beoordeling van historiel:ie persoonlikhede cn 
vergelyking van sodanige persoonlikhede of selfs oml:ilal1-
dighede is aan die ander kant weer vaardighede wat ont
breek? In die lesvoorbeelde word bepaalde vaardighede 
wat aan dic orde gestel is, eweneens nie na behore 
verwerklik nie. Mens sou graag wou sien dat die aspekte 
wei in die aktualiserings- of funksionaliseringsfase 
getoets word, maar helaas, dit geskied nie. 

Ten opsigte van die lesvoorbeelde self is daar bepaalde 
tekortkominge: lesse kan maklik tot resepmalighede 
afgeskraal word; die lesse kan voorts tot 'n blote 
fei tebenadering uitgedun word sonder dat die diep
gaande belewing van die inhoud tot sy reg kom. Dit is 
veral die geval waar dit die sl. 2-benadering aanbetref. 
luis ten opsigte van die standerd is daar ernstige leemtes: 
die ophelderende, meesleurende, verbeeldingryke, lewen
dige en informatiewe verteltrant kry nie genoegsame 
aandag nie. Veel eerder word die inhoud tot leerinhoud 
in plaas van inhoud tot belewingsinhoud beklemtoon. 

Verlede-hede-kontrasterings word nie genoegsaam 
geeksploiteer nie. Dit is 'n aspek die wat tot besondere 
begrip en historiese denke, wat deur die skrywers as 'n 
vaardigheid gesuggereer word, kan lei. 

Is die leemtes miskien die gevolg daarvan dat die met ode; 
wat weI onder bespreking geneem word, n!. die vertelme
tode, die vraag-en-antwoordmetode en die handboekme
tode, as die enigste metodes in die Geskiedenisonderrig 
voorgehou word? 

Die hoofstuk waar die nuwe benadering in die 
Geskiedenisonderrig die doeltreffendste na yore kan 
kom, nl. die aangaande meting, toetsing en evaluering, 
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steJ teleuro Dit is veral so orodat die skrywers gewag maak 
van '0 belangrike saak. nI. "dal toetsing eo meting dus Die 
slegs bestaan uit die stel vao ' 0 klompie geheuevrae" nie. 
(p.161). Ongelukkig is die meerderheid van die vrae juis 
gemik op reproduksie van kennis. Van kreatiewe eksa
mens is daar weinig sprake. 

Van toepassing en denke soos wat die skrywers beoog 
het, kom min tereg. Aan die andef hmt moet krediet 
gegee word vir daardie afdelings wat evalueringstegnieke 
soos rangskikking insluit. 

In alle billikheid moet lot die krediet van die werk die 
volgende genoem word: die riglyne ten opsigte van die 
jaarskema en die werkskema is deeglik gedoen; die afde
ling oor kaartwerk verdien lof; so ook die gedeelte oor die 
saak van transparante. Die administratiewe gedeelte oor 
die vakbclcid is ook 'n nuttige pluspunt. Huewel die 
funksionaliseringsoefeninge in die lesvoorbeelde nie 
variasie bied nie, is die oefeninge wat weI elders aan die 
hand gedoen word, navolgingswaardig. 

Vakdidaktiek: Geskiedenis in die P rimere Skool voo('
sien nog nie die antwoord op die eise van die vernuwing 
in die Geskiedenisonderrig op primereskoolvlak nie. Die 
werk wat die verbeelding en skeppende vermoe van die 
dosent, die onderwyser, die student en die leerling moet 
aangryp, moet nog geskryf word. 

] M L Horn (GOK) 

AT VAN WYK: Die KeeromsLraaL-Kiiek. Die Burger en die 
politiek van koaiisie en samesmeiting, 1932-1934. 
Tatelberg, Koopstod, 1983. H20,OO 

Dit gebeur hedendaags min dat geskiedeniswerke in Afri
kaans vir bekroning in aanmerking kom. Die feit dat DIE 
KEEROMSTRAA T-KLIEK binne maande na sy versky
ning met die Recht Malan-prys bekroon is, is dus 'n 
belangwekkende gebeurtenis. Die feit dat die boek deel 
vorm van die opdragnavorsing van Nasionale Pers en 
met 'n Nasionale Pers-prys bekroon word, toon watter 
stimulant privaatopdragte en bekronings vir navorsing 
kan wees. Die aandag wat die verskyning van die werk in 
die openbare pers geniet het, is nog 'n illustrasie van die 
feit dat akluele temas weI deeglike openbare belang
stelling in die geskiedenis demonstreer. Die tydslip 
waarop die boek verskyn het, was ook ideaal om open
bare belangstelling gaande te maak. 

Dit handel immers oor die tydperk van koalisie, skeuring, 
verdeeldheid en twis in Afrikanergeledere en is daarom 
in die kol. In 1932-34 het die Nasionale Party oor koalisie 
geskeur en was dit die Gesuiwerdes van dr. D.F. Malan 
wat onder die kwaai en bitsige veroordelinge van die 
Hertzog en Sap pers moes deurloop. 

Vir enige belangstellende wat in die huidige tydperk van 
skeuring en verdeeldheid leef, moet die versoeking om 
parallelle te trek dus baie groot wees. Van Wyk kon die 
versoeking ook nie weerstaan nie en in die slot agt blad
sye onder die opskrif Gister en Vandag wys hy op belang
rike ooreenkomste tussen 1932-1934 en 1982-1984. Puri
teine sou beswaar h~ dat 'n historikus hom op hierdie 
wyse buite die veilige vesting van historiese beoordeling, 
vertolking en beskrywing waag. Ek vind dit egter 'n 
betekenisvolle bydrae om juis die aklualiteil van die 
geskiedenis by lesers luis te bring. Van Wyk se ooreen
komste is betekenisvol en versigtig gekies. Hy sou dalk 
minder versigtig of meer waaghalsig kon gewees het en 
ook op 'n ander ooreenkoms kon gewys het: die Cesui
werdes S8 oortuiging dat Hertzog se bedeling nie kon 
werk nie cn dat hulle net moes wag vir die krisispunt 
Wilill' dit~ Imdeling voor 'n basiese beslissing te staan sou 
kOIl1. Dilar is ook belangrike verskille wat begryp moet 


