
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 



word ten einde die periode en stryd in perspektief te sien. 
Van Wyk gee hieraan nie aandag nie en laat myns insiens 
'n leemte in die aktualiteit van die tema. Miskien was hy 
doelbewus versigtig en het hy verkies om eerder met 'n 
lang aanhaling uit P.J. Cillie te volstaan. 'n Mens wi! hoop 
dat daar in die aktualiteitsgesprekke rondom die boek, 
geleentheid geskep kan word vir so 'n debat. Miskien wil 
'n radio-besprekingsprogram daaraan byl. 

Reaksies in die pers, en ek dink hier in besonder aan 
Willem van Heerden se reaksie, het twyfel uitgespreek 
oor die geldigheid van Van Wyk se sentrale bevinding nl. 
dat dr. A.L. Geyer en Die Burger die werklike krag en 
koersvaste rigtinggewer van die Nasionale Party in die 
moeilike jare was. Behalwe Geyer wat deurgaans as die 
Ysterman voorgestel word, is die ander "sterk" manne, 
rna nne van Nasionale Pers en politici soos A.J. Werth en 
J.H.H. de Waal. Hertzog word as 'n onverbiddelike outo
kraat met min mensekennis voorgestel, dr. Malan word 
by tye as 'n twyfelaar en 'n man met voete van klei 
voorgestel. Geyer is die een wat altyd die helder visie, die 
vasberade wi! en die ware politieke insig het. Miskien 
was dit nie doelbewus Van Wyk se oogmerk om s6 'n 
beeld te skep nie en het dit ontwikkel uit die wyse waarop 
hy beskrywend eerder as ontledend te werk gegaan het. 
maar dit bring mee dat die bevindinge van die werk altyd 
omstrede sal bly. Daar moet egter dadelik bygevoeg word 
dat omstredenheid geen afbreuk doen aan die waarde 
van die werk nie. Trouens, werke oor aktuele onderwerpe 
soos die Rebellie, Samesmelting en die Ossewa-Brand
wag sal noodwendig 'n sekere mate van omstredenheid 
M. 

Tog kan 'n mens nie anders as om tot die gevolgtrekking 
te kom dat enkele diepere ontledings skerp lyne wat Van 
Wyk trek, sou versag het. Ek wi! net drie voorbeelde ter 
illustrasie aanhaal: 

• Hy volg Geyer op die voet wanneer Geyer sterk stand
punt inneem teen dr. Malan se onverwagse toenade
ring tot Hertzog in Januarie 1934 (bladsy 135 en 
verder). Malan word voorgestel as iemand wat ontrou 
geword het. Van Wyk gaan selfs so ver om te beweer 
dat die Wagtoring (Malan se rubriek in Die Burger) 
gewankel het en dat as Geyer en Die Burger nie daar 
was nie, dr. Malan 'n smelter sou geword het. Dit is so 
jammer dat H.B. Thorn se studie oor dr. Malan in die 
jare nooit voltooi is nie, want 'n mens sou graag Van 
Wyk se bevindinge met Thorn s'n wou vergelyk. Van 
Wyk laat myns insiens nie reg geskied aan Malan se 
eerlike so eke na 'n kompromie wat stellig nie s6 ver
gesog was as wat Geyer dit voorstel nie. Trouens 
Geyer self het op 'n stadium meer realisme geopen
baar toe hy wei die hoop, al was dit net 'n korlstondige 
oortuiging by hom, uitgespreek het dat dr. Malan se 
paging weI sal slaag (hI. 149). 

• Malan se perspektief sou straks duideliker na Yore kon 
gekom het, as die werldike slrydpunte waarom die 
debat gegaan het, vroeer aan die orde gekom het en 
die studie daaromheen eerder as am Geyer as persoon 
gebou is. 'n Mens begryp egter dat die opdrag was om 
oor Die Burger Ie skryf en dat s6 'n benadering moo nt
lik Die Burger 'n hietjie meer in die agtergrond sou 
geplaas het. Die werklike politieke strydpunte kom 
eers vanaf bladsy 142 aan die orde. Toe is die verhoog 
reeds met persoonlikhede betrek en word die vraag
stukke deur persoonlikhede oorheers. Van Wyk se oor
spronklike benadering waarvolgens hy die stuk geskie
dcnis juis as 'n drama van persoonlikhede voorstel, 
het hom stellig sterk gelei om eerder op die persone as 
die vraagstukke klem te Ie. Daarmee skep hy 'n 
spanningslyn in sy studie, maar kom die perspektiewe 
nie duidelik na yore nie. 
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• By die lees van hierdie konfronlasie van persoonlik 
hede skemer die ware politieke vraagstukke van dil 
land deur maar word hulle nie die plek gegee wa 
hulle werklik verdien nie. Die ekonomiese probleml 
kom byvoorbeeld die sterkste na yore maar dan alty( 
in terme van die persoonlikhede, nie in terme var 
hulle ware aard, plek en rol nie. Die kleurvraagstul 
loer voortdurend om die hoek, maar die sentrale ro 
wat dit byvoorbeeld in Hertzog se denke gespeel het 
bring nie daardie nodige perspektief op sy siening var 
sake en dus op sy bepaalde prioriteite nie. 

Bogenoemde voorbeelde toon net hoe uiters ingewikkelc 
dit is om 'n egte perspektief op die totale geskiedenis var: 
s() 'n verwikkelde problematiek soos die van Suid-Afrikti 
te kry. As 'n mens Van Wyk se opdrag in ag neem, kan 'n 
mens begryp dat hy op Geyer en Die Burger moes konsen· 
treer. Dat hy Geyer en Die Burger se uiters belangrike rol 
beklemtoon en waardevolle insigte daarin verskaf, is 'n 
baie groot verdienste. Oit lewer 'n belangrike bydrae tot 
die ontwikkeling en die soeke na die ware perspoektief op 
hierdie deurslaggewende tydperk. Daarom waardeer 
mens ook die talle onopgeloste vrae wat Van Wyk sous 
ware wetenskaplike op bladsye 189-191 aan die orde slel. 

Uit die onderwys se oogpunt beskou is hierdie boek 'n 
waardevolle bran vir elke geskiedenisunderwyser. Hy 
behoort op elke ondernyser en op elke skoolbiblioteek se 
rak. Die skryftrant is boeiend en hoewel 'n magdom inge
wikkelde gegewens behandel word, behort intelligente 
leerlinge met goeie leiding maklik hulle weg te vind. Die 
boek leen hom ook tot talle klein opdragte wat leerlinge 
kan uitvoer. In die leerplan kom die leerlinge vir Hoggen
heimer teen. 'n Opdrag om 'n bladsy oar die karakter te 
skryf kan maklik uitgevoer word deur net bladsye 23-24 te 
lees. Oieselfde geld vir die spotprente van D.C. Boon
zaaier (pp. 23-27), prins Labia en heelwat ander persoon
Iikhede. 

DIE KEEROMSTRAA T-KLIEK is 'n groot aanwins. Mag 
dit tot stimulering van die popuH\re en akademiese 
gesprek oar hierdie belangrike periode in ons geskiedenis 
lei. 

P.H. Kapp 

KAREL SCHOEMAN: In liefde en trou, die lewe van pres. 
en mev. M. T. Steyn. Human en Rousseau, Kaapstad, 1983. 
R22,50. 

Karel Schoeman se deernisvolle boek oor M.T. Steyn en 
sy ewe beroemde vrou is 'n boek wat hom om verskeie 
redes tot besondere bruikbaarheid in die klaskamer leen. 
Dil is geen gewone biografie nie hoewel die lewensver
haal van die twee Vrystaatse reuse wei deeglik vcrtel 
word. Tussenin is volledige briewe opgeneem wat hum 
tot uitstekende gebruik van primere bronne leen. Daar is 
ook 'n uitgebreide vcrsameling foto's wat netso nuttig 
aangewend kan word. 'n Enkele vourbeeld ter illustrasie: 
Hoe beleef 'n leier 'n mi!itllre nederlaag wat nie net die 
einde van sy pad nie, maar oak die van sy volk kan 
beteken? Laat die leerlinge bladsye 67-110 en veral die 
briewe lees en dan verduidelik hoe hulle meen pres. en 
mev. Steyn die nederlaag in die Anglo-Boere-oorlog en 
die besluite van die Vrede van Vereeniging beleef en 
verwerk het. 

Schoeman se werk moet verwelkom word omdat daar so 
min oar hierdie geliefde egpaar beskikbaar is. Steyn was 
'n krag in die republiek se stryd, mev. Steyn 'n ligbaken in 
die heropbou van die Afrikaner. Skole, onderwysers en 
ouers kan gerus die werk aanskaf om nader kennis te 
maak met hierdie twee heldefigure. 

P.H. Kapp 
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