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Die publikasie van die eersteuitgawe van Contree: tydsktif vir Suta-Afnkaansestedeltkeen streekgeskiedenis
in Januarie
1977bet 'n nuwe era in navorsingop die terrein van streekgeskiedenis'
in Suid-Afrika ingelui. Voonaan souanikels van
,n streekhisooriese
aardgereeldverskynen sodoendepublikasiemoontlikhedehied aan streekhistoriciom navorsingin hierdie
verband te bevorder.
SelfsDOgvoordatdie lnstituut vir Geskiedenisnavorsing
seAfdeling Streekgeskiedenis
amptelik op 1 April 1975tot
stand gekomhet,2is voorsiendat die Afdeling synavorsing
onder meet deur middel van ' n tydskrif bekend sou stel.
Hierdie tydskrif wat of kwartaalliksof halfjaarliks souverskyn, souanikels van streekhistoriesesowelasvaktegniese
aard bevat.3
Toe die eersteuitgawevan Contreedus aandie beginvan
1977die lig sien,bet Suid-Afrika'n volwaardige,tweetalige
streekhistoriesetydskrif
gekry. Dit sousesmaandeliks
verskyn
met die doel "om navorsingop die gebied van plaaslike,
stedelike en streekgeskiedenis
te koordineer en te bevorder".4 Die redaksieis saamgesteluit personeelvan die Afdeling Streekgeskiedenis
en taalpraktisynsvan die lnstituut
vir Geskiedenisnavorsing.

uit toepaslikevakgebiedeen erkende,vooraanstaande
wetenskaplikes,dieD die redaksieook van adviesmet betrekking tot algemenebeleidsake.Sodoendebet Contree'n beoordeelde(" refereed'') tydskrif geword5 en is die beginsel
aanvaarvan ' n .vryekompetisie-aanbod
eerderasdie werwing
van anikels wat sonderkeuring geplaasword.6 Gepubliseerdeanikelsword saamgevat
enI of geYndekseer
in die Reperton'um van Suid-Afnkaanse tydsktifartike/s en seden
Januarie 1986 (nommer 19) in die internasionaleekserppublikasies Histoncal abstractsen Amenca: History and
It/e. 7
Die aanvanklikeoplaagvan 1 000 (1977)per uitgawe is
mettenyd verhoog en tans word 1 500 kopiee gedruk. Dit
word verspreiaangereeldeintekenarein Suid-Afrika sowel
asin die buiteland, geselekteerde
internasionalebiblioteke,
aile nasionale,plaaslikeen universiteitsbiblioteke,belanghebbendemuseums,owerheidsliggame,
universiteitsdepartemente en ander instansies.8Behalwe vir twee uitgawes
(nommers 2 en 20) met 36 bladsyeelk, beslaandie ander
elk 32 bladsye.Die huidige prysvan Rl,50 per eksemplaar
veneenwoordigweliswaar' n redelike styging teenoor die
vroeere50c,75c en Rl,OO per kopie, dog in terme van die
algemeneinflasiekoersis dit relatief laag.
In 1982is 'n registervir die eerstetieD nommersuitgegee.
Dit bevat onder meet 'n lys van persoons-en plekname,
sakeof onderwerpe,anikels,illustrasiesen boekbesprekings
enis 'n nuttige hulpmiddel vir die gebtuiker.Terselfdenyd
hied dit 'n goeie oorsigvan die wyd-geskakeerde
inhoud
van die tydskrif. 'n Soongelykeregisterwat die volgende
tieD nommers(11-20)sat dek, word vir Julie 1987beplan.9

***
*Dank word hiermee uitgespreek teenoor lede van die Mdeling vir Navorsing oor Streek- en Sosiaal-ekonomiese Geskiedenis van die RGN vir hulp
tydens die navorsing.
1 Die woord streekgeskiedenis word in hierdie artikel oor die algemeen
in sy ruirnste betekenisverband gebruik. Sovenolk. sou dit dus ook gewestelike of omgewingsgeskiedenis genoem kon word en die volgende insluit:
stedelike geskiedenis. plaaslike of dorpsgeskiedenis en landelike geskiedenis
(met inbegrip van nie-stedelike gebiede. buite dorpe). Kyk byvoorbeeld
P.1. ScHOLTZ.Streekgeskiedenis -'n fasstnerende mikrokosmos (Publikasiereeksvan die Universiteit van Wes-Kaapland. A26, Bellville, 1978), pp. 5
~voetnoot) en 8-9.
In 1983 is die naam verander na die Mdeling vir Navorsing oor Stieeken Sosiaal-ekonomiese Geskiedenis.
3 A.G. OBERHOLSTER.
Verslag In verband met die oprigting van 'n afdeling streekgeskiedenis In dIe Instituut vir Geskiedenisnavorsing van die
Rt1ad VIr GeesteswetensklZplike Navorsing (Pretoria. 1975). pp. 16-17.38
en 40.
4 Contree 1. Januarie 1977. p. 2.
~ Kyk Contree 18. Julie 1985, p. 3 (redaksioneel).
6 Beoordeling enI of keuring van bydraes is .n belangrike vereiste wat ge-

Om aan die eise van 'n volwaardige vaktydskrif te voldoell, is 'n nasionale redaksionele advieskomitee in 1985
ingestel. Van Contree 18 af word alle bydraes gevolglik onafhanklik gekeur en beoordeel deur lede van die redaksionele
advieskomitee. Hierdie persone, meestal veneenwoordigers
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stel word vir 'n tydskrif om aan intemasionaal aanvaarbare standaarde te
voldoen. Inligting versuek deur die Buro vir Wetenskaplike Publikasies
(Posbus 1758. Pretoria, 0001) en dr. C.C. Eloff. redakteur van Contree.
7 Contree 20. Julie 1986. p. 3 (redaksioneel).
8 Inligting versuek deur dr. C.C. Eloff.
9 Ibid.
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Vit ' n statistiese ontleding van die inhoud van Con tree
1-20 kan onderskei word tussen bloot interessante en efemere inligting, en gegewens wat van wesenlike belang is
om die mate van sukseste bepaal wat tot dusver behaal is
of wat by toekomstige beplanning van waarde kan wees.
'n Totaal van 95 artikels bet in die eerstetwintig nommers
verskyn, dit wil segemiddeld byna vyf bydraes per uitgawe.
Daar is feitlik 'n gelyke verspreiding van Mrikaanse (51)
en Engelse(44) artikels, wat op 'n gebalanseerdebenadering
dui. Met die oog op internasionale erkenning vir die tydskrif
en die moontlikheid om borge uit die sakewereld te werf,
sal dit nietemin goed wees indien die getal Engelse artikels
vermeerder word. Die gebtuik om kon opsommings van
artikels in albei landstale by die inhoudsopgawe in te sluit,
is weldeurdag, in ooreenstemming met standaarde vir nasioDale tydskrifte en 'n waardevolle hulpmiddel vir die leser.
Wat onderwerpe better, bet al95 artikels 'n stteekhistoriese sttekking in die ruimste betekenis van die woo rd. Afgesien van suiwer plaaslike en stedelike geskiedenis -wat die
grootste persentasie uitmaak -word aspekte van agrariese,
sosiaal-ekonomiese,kerk-, kultuur-, onderwys-, politieke en
militere geskiedenis ook aangesny. Hieruit blyk die wye en
uiteenlopende terrein van menslike aktiwiteite wat in hierdie
takdissipline bestryk word. Oor die algemeen word voons
,n goeie balans gehandhaaf tussen teoretiese en metodologiese bydraes aan die een kant en artikels van ' n meer "beskrywende" aard andersyds.
Contree-artikels kan feitlik sonder uitsondering herlei
word tot een of meer van die 28 stteke waarin die RSA vir
navorsingsdoeleindes verdeel is (kyk kaart). Die meeste bydraes bet bettekking op die Kaapprovinsie, gevolg deur
Transvaal, Natal en die Vrystaat. Laasgenoemde provinsie
bet egte~DOgglad rue syregmatige plek in die tydskrif ingeDeem rue.
Dorpe en sterle waaroor reeds meer as een artikel verskyn
bet, is Durban, Grahamstad, Johannesburg, Kaapstad,
Klerksdorp, Pretoria, Oudtshoorn, Potchefsttoom en Victoria-Wes. Kon geskiedenisseis oor slegs denieD dorpe gepubliseer, onder meer Beaufon-Wes, Carnarvon, Empangeni, Komatipoon, Postrnasburg en Richardsbaai. Oor die
oorgrote meerderheid van Suid-Mrika se dorpe, sterle en
gebiede is dus DOggeeD bydraes in die tydskrif opgeneem
Die. In die lig hiervan behoon daarna gestteef te word om
artikels oor 'n groter aantal dorpe te publiseer. Sodanige
oorsigtelike beskrywingskan gerus op 'n gereelde en sistematiese basis aangebied word. Terselfdertyd is bronnelyste of
literatuurstudies oor bepaalde plekke of gebiede1°waardevol vir die navorser en behoon dit aangemoedig te word.
'n Ontleding van tydperke in die Suid-Mrikaanse geskiedenis wat deur Contree-bydraes gedek word, bring aan die
lig dat die laaste kwart van die 19de eeu tot dusver die
meeste aandag geniet bet. Van die 95 artikels handel 83
oor 'n spesifieke tydperk, terwyl meer asdie helfte byvoorbeeld 'n periode van 50 jaar of langer beskryf.
'n Tema in die Suid-Afrikaanse geskiedskrywing wat tot
dusver DOgredelik verwaarloos is, is die rol van die Swartman, Bruinman en Asier in die totstandkoming van die
huidige samelewingstruktuur in die RSA. Waar dit, aldus
die redaksie, binGe di~ raamwerk van Stteekhistoriesenavorsing moontlik en noodsaaklik is "om die wisselwerking
tussen die verskillende bevolkingsgroepe onbevange te bestudeer"ll, sou verwag kon word dat hierdie benadering in
Contree-artikels moet reflekteer. Dit is egter Die heeltemal
die geval Die omdat Blankes in meer as 'n derde van aIle
bydraesdie enigste fokuspunt votrn. Waar ander bevolkingsgroepe wel figureer, is dit meestal slegs sydelings of in 'n
mindel prominente posisie. In talle artikels word die vroee
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(pre-koloniale) inwoners nag genegeer en word die koms
van die Blanke by implikasie as die begin van die "beskawing" geteken. Wat hierdie aspek better, is claar ongetwyfeld ruimte vir grater balans en bydraes behoon voondurend
teen so 'n agtergrond beoordeel te word.
Uit 'n ander hoek beskou, bet die tydskrif wat sy inhoud
better tot dusver beslis 'n belangrike funksie vervul. T aIle
artikels venoon naamlik sterk raakpunte met die Suid-Mrikaanse Plan vir GeesteswetenskaplikeNavorsing (SAPGN).
Temas wat byvoorbeeld verband hou met hierdie prioriteitsgerigte navorsingsplan behels ekonomiese ontwikkeling,
mobiliteit van die Suid-Afrikaanse bevolking, tussengroepverhoudinge, werkkragvraagstukke, kultuurbevordering,
godsdienstige ontwikkeling en gesondheidsdienste -almal
oak terreine van die streekgeskiedenis.12
Bydraes is oar die algemeen van 'n hoe standaard aangesien dit meestal deur gesaghebbendes op die gebied van
plaaslike, stedelike en streekgeskiedenis gelewer word. Van
die 57 auteurs is byna die helfte byvoorbeeld professionele
historici, tetwyl die res uironder andere geograwe,museumkundiges, ekonome, taalkundiges, opvoedkundiges en etnoloe bestaan. Enkele belangstellende persone wat beroepe
veneenwoordig soosdie van predikant, huisvrou, joernalis,
boer, genealoog, bibliotekaris en ingenieur bet oak al bydraesgelewer. Die tyke verskeidenheid van medewerkers beklemtoon opnuut die kaleidoskopiese aard van hierdie takdissipline van die geskiedeniswetenskap.13
Op enkele uitsonderings na bet dosente van feitlik elke
universiteit in Suid-Afrika al een of meet artikels bygedra.
Van die 95 bydraesis 45 naamlik deur universiteitspersoneel
gelewer teenoor die 24 van RGN-navorsers. Daar bestaan
dus 'n positiewe vennootskap russell die RGN en universiteite ten opsigte van die koordinering en bevordering van
streekhistoriese navorsing .14
Contree-artikels is goed gedokumenteer ofskoon enkeles
slegs ' n bronnelys en geen voetnote asbronneverwysings bevat nie. Die voetnoottegniek wat toegepas word, spreek van
'n weldeurdagte benadering en is sinvol: dit is deurgaans
duidelik, ondubbelsinnig, volledig en eenvormig. Hoewel
dit van deeglike navorsing mag getuig, is die omvang of
lengte van sommige voetnote egter steurend. Dit kan vermy
word deur net die belangrikste of verteenwoordigendste
bronne te vermeld en sodoendeaan die beginselvan bondigheid te voldoen. Die moontlikheid sou getus ondersoek kon
word om die gebruik van op. cit. in die toekoms weg te laat.
In ooreenstemming met die vereistes gestel aan nasionale
vaktydskrifte word in Contree (benewensnavorsings- en oorsigartikels) oak boekresensiesopgeneem. Enkele vroee uitgawes bet geen resensiesbevat rue, maar daarna bet gemiddeld
drie per nommer verskyn vir' n totaal van 46. Hiervan is
die meeste (naamlik 38) deur redaksielede self ~elewer,
terwyl universiteitsdosente oak vir 'n klompie verantwoorde-

10 Byvoorbeeld die bronneverkenning

van die streek Oos-Vrystaatse

Grensgordel in Contree 1 en 2 Oanuarie enJulie 1977). pp. 24-27 en 17-20
onderskeidelik.
IIContree 8. Julie 1980. p. 3 (redaksioneel).
12 Kyk E.P. WHITn.E. Research priorities in the human sciences: results
of the 1982 survey. NatlorsingsbulleJin 13(3). 1983. pp. 2-5; C.C. EWFF.
SJreekhisJoriesenatlorsing en die SAPGN (RGN-geleentheidspublikasie
2. Pretoria, 1984). pp. 8-12.
13 ScHOL1Z,op. ciJ.. pp. 9 en 17; A.G. OBERHOLSTER.
Streekgeskiedenis
en die historikus. Contree 6. Julie 1979. p. 31.
14 Contree is onlangs ingesluit in die Irs van goedgekeurde vaktydskrifte
wac in aanmerking kom vir subsidiering van navorsingsuitsette aan SuidAfrikaanse universiteite. Inligting verstrek deur dr. C.C. Eloff.
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Streekinde/ingViln die RSA deur die Alde/ing Streekgeskiedenis
(Augustur 1976).

lik was. Laasgenoemde gebruik kan in die toekoms meer
dikwels gevolg word, veral waar kundiges of spesialiste op
bepaalde terreine 'n bydrae kan maak.
Die ripe publikasies wat geresenseerword, is veneenwoordigend van ' n bree spektrum takdissiplines van die geskiede-

aDder ontbreek SOiets. Die kaan met die streekindeling van
die RSA (deur die Afdeling Streekgeskiedenis)kan oak meet
dikwels geplaas word om byvoorbeeld aan te toon watter
plekke, dorpe, stede of gebiede reeds aandag in artikels
gekry bet.

niswetenskap. Die grootste groep bet nietemin op plaaslike,
stedelike of streekgeskiedenis betrekking of handel byvoorbeeld oorcaspektevan argitektuur, ekonomiese geskiedenis,
geografie, kulruurgeskiedenis en militere geskiedenis. Dit
is verblydend want nie net werke van suiwer historiese aard
is vir die streekhistorikus van waarde nie. Ofskoon ' n rede-

As tydskrif vir plaaslike, stedelike en streekgeskiedenis
rbet Contree mettertyd volwaardige nasionale status verwerf.
Dit is ' n welverdiende erkenning vir die redaksie wat dit

like goeie balans gehandhaaf word tUssendie getal anikels
en die resensiesper uitgawe kan die redaksie dit gerus oorweeg om soms oak langer of uitvoeriger besprekingsanikels
("review anicles") te plaas.
Wat sty! en algemene tegniese versorging betref, word
in Contree ' n hoe peil gehandhaaf. Illustrasies word ruimskoots gebruik wat tesame met die keurige tipografie aan
die tydskrif'n stempel van gehalte besorg. Kleurdrukwerk
by sommige illustrasies en die feit dat blanko spasiesbinne
elke uitgawe tot die noodsaaklike minimum beperk word,
dra verder tot die netjiese voorkoms by. Voorbladfoto's is
meestal treffend en relevant.
Kaane om die ligging van plekke en streke aan te dui,
is onontbeerlik in 'n tydskiif sooshierdie. By heelwat artikels
word wel sulke liggingskaane gebruik, dog by , n hele aantal
28
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uitgebou bet tot 'n produk waarvan die inhoud, styl, opset
en tegniese afwerking aan die eise van hoevlaknavorsingstydskr:ifte
voldoen.
..
Indien hierdie standaard gehandhaaf en selfs verbeter kan
wl>rd,is claar beslis 'n plek vir Contree in die Suid-Mrikaanse navorsingsgemeenskap. Aanpassings en vernuwing sat
1lliteraard die maatstaf moet wees om te verseker dat dit
Jlewenskragtig en relevant bly. Enkele opmerkings in hierdie verband mag selfverklarend wees. In die verlede is byvoorbeeld nog geen werklike pennestryd gevoer nie. Oor
die rwisvraag oor watter een van Potchefstroom of Klerksdorp die oudste dorp in Transvaal is, bet weliswaar twee
opponerende artikels verskyn, dog nie in dieselfde uitgawe
rue. 15Sonder om enigsins te suggereer dat Contree 'n pole-

.

15 Kyk Contree18. Julie 1985. pp. 5-9. en Contree 19. Januarie 1986.pp.
28-31.
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miese tydskrif moet word, sal dit moontlik flOg groter belangstelling wek indien dieselfde tema uit verskillende hoeke
benader word. Dit mag selfs waardevol wees om soms lesers
se kommentaar (kritiek) te verneem op artikels wat reeds
gepubliseer is.16 Daardeur kan die streekhistoriese debat
lewendig gehou en die vakgebied gedien word.
Die afgelope dekade is slegs twee uitgawes aan miD of
meet 'n enkele tema gewy.17 In die toekoms sou dit goed
wees as meet sulke "spesiale uitgawes" die lig sien -veral
indien meet as een medewerker 'n spesifieke onderwerp indringend bespreek. Feesuitgawes om saam te val met die
honderdjarige bestaanvan dorpe of sterle verdien ook oorweging, mits toepaslike bydraes natuurlik ontvang word.
Tien jaar lank slaag die redaksie reeds daarin om streekgeskiedenis op 'n aantreklike dog wetenskaplike wyse aan
'n bree leserskring oor te dra. Daarbenewens hied die tydskrif geleentheid aan professionele historici en aDderbelangstellendes wat bulle met plaaslike en streekgeskiedenisbesig
hou, om hul navorsing wyer bekend te stel. Contree kan
egter nooit 'n doel op sigselfwees Die -dit
moet gelees,
bestudeer en gebtuik word om belangstelling in streekgeskiedenis en algemene geskiedenis te kweek of aan te wakkef.
Die volgende dekade sal die toets wees vir Contree se aanpasbaarheid in 'n snel veranderende wereld.D
16 Dit mag nuttig wees om van tyd tot tyd selfs vraelyste aan leserste stuUt
om hul mening te toers oor sake soos die soon artikels waf bulle verkies
of die aigemene voorkoms, inhoud en omvang van die tydskrif.
17Contree 10,Julie 1981 (vier anikels waarin verskillende aspekte van selfregering op plaaslike vlak bespreek word) en Contree 20, Julie 1986 (twee
anikels oor Johannesburg in die pioniersjare fer viering van die stad se
honderdste bestaansjaar).

BOEKBESPREKINGSI
BOOK REVIEWS
M.S. ApPELGRYN.Johannesburg: ontstl1l1n en
eerste bestuursreelings 1886-1899. Universiteit
van Suid-Mrika: Pretoria, 1984. 152 pp. Gei1J.
R22,OO (eksklusief). ISBN 0 86981 3064.
Hoew!:I baie skrywers aI hul hand aan die
geskiedenis van Johannesburg gewaag her, her
mill dit wetenskaplik aangepak en daarom is
hierdie werk so belangrik; daarby is dit 'n
rydige srudie, juis in Johannesburg se eeufeesjaar en dit skuif die newels opsy war die plaaslike besruur van die Goudstad gedurende die
eerste veenien jaar van sy bestaan omhul her.
Die skrywer, 'n senior dosent in Geskiedenis aan UNISA, slaag uitmuntend daarin om 'n omvattende beeld van
die vroee plaaslike bestuur van Johannesburg te gee. Hy neem wel kennis
van ander skrywersoar hierdie tema, verleen erkenning waar hy bevestiging
vind vir hul standpunte maar skroom oak nie om bulle soms verkeerd te
bewys nie. Voordat hy die onrwikkeling van plaaslike besruur in Johannesburg bespreek, gee Appelgryn aandag aan drie belangrike vrae, naamlik
watter soon plaaslike besruur was daar in die ZAR ten ryde van die ontdekking van gaud op die Witwatersrand in 1886, wie her eindik die gaud
ontdek en waar kom die naam Johannesburg vandaan?
Oar die kwessie wie asdie ware ontdekker van die hoofrif beskou moet
word, her die skrywer 'n deeglike srudie gemaak. Hy ondeed die aansprake
war verskillende skrywers ten gunste van George Harrison, George Walker,
Louis Oosthuizen, Koos Ackerman en Fred Struben maak en kom tot die
slorsom dat George Harrison die erkenning moet kry as die enigste ontdekker van die hoofrif van die Wirwatersrand en wel op die plaas Kliprivier,
eiendom van Gen Oosthuizen.
Die naamgewing van die Goudstad is eweneens 'n omsttede saak en
word vetVolgensbehandel. Appelgryn haaI verskeie amptelike dokumente
aan war onlangs eelS aan die Jig gekom her en aIle rwyfel hieroor uit die
weg ruim. Volgens hierdie geruienis is Johannesburg in opdrag "an die
regering vernoem na ChristiaanJohannesJouben en]ohann F.B. Rissik,
die rwee lede van die kommissie war die Wirwatersrandse goudveld geIn-
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spekteer het en aanbevelings vir die stigting van 'n nuwe dorpsgebied moes
doen.
Appelgryn gee 'n duidelike uiteensetting van die ontstaan van die eerste
Delwerskornitee wat ingevolge die Goudwet van 1885 vir plaaslike bestuursaangeleenthede verantwoordelik was. Aandag word voorts gegee aan die
legio probleme waarmee die eerste amptenare geworstel het -vera! die
tekon aan geld -asook die regeting seaanvanklike weiering om munisipaie
status aan die gouddorp toe te ken.
Toe die sogenoemde Gesondheidskomitee in November 1887 in die lewe
geroep is om die higieniese toestand van die delwersgemeenskapte hanteer,
het die Delwerskomitee nie dadelik opgehou funksigneer nie tnaar eelS
later 'n natuurlike dood gesterf. Ten spyte daarvan dat die Gesondheidskomitee grater bevoegdhede gehad het en eiendomsbelasting kon hd, het
dit nie die mas opgekom nie. 'n Verdere faktor wat die doeltrdfepde funksionering van hierdie komitee gekonwiek het, was die taalprobleem: die
meeste Johannesburgers was Engelssprekend en hulle het die voonou in
plaaslike bestuur geneem. Dit het die Transvaalse burgers laat voel dat
hul taal afgeskeep word en pres. Paul Kruger self het daarop gewys dat
Hollands as amptelike taal gebesig moes word.
Op 19 November 1890 is 'n nuwe Gesondheidskomitee ingesweer; dit
was egter oak spoedig in 'n finansiele krisis en kon nie sy pligte behoorlik
nakom nie. Kiagtes teen lede van hierdie komitee het die regering verplig
om ondersoek te laat instel. Die kommissie van ondersoek het aanbeveel
dat die owerheid self die bestuur moes oomeem of 'n volwaardige stadsraad
vir Johannesburg goedkeur.
In Augustus 1892 het die regering 'n nuwe stadsraadswet uitgevaardig.
Op 'n openbare vergadering dieselfde maand het die aanwesigesdie nuwe
wet egter onaanvaarbaar gevind weens die beperkings op die stemreg van
belastingbetalers en omdat die burgemeester as staatsamptenaar besoldig
sou word. Optuiende kritiek is oak teen die regering uitgespreek vir sy
swak behandeling van die Gesondheidskomitee, hoe belasting op die mynindustrie, gebrekkige polisiebeskerming en onderwys. Hierdie vergadering
het gelei tot die stigting van die Transvaal National Union wat 'n direkte
uitVloeisel was van die regering seweiering om 'n onafhanklike stadsraad
virJohannesburg goed te keur. Dit het oak bygedra tot die politieke bewuswording van die Uitlanders.
Na die Jameson-inval het die regering bc:sd dat grater munisipale seggenskap vir Johannesburg nie langer uitgestel kon word nie. InJanuarie 1896
is dit dus by wyse van 'n proklamasie gedoen en die eerste burgemeester,
J.C. de Villiers, is luisterryk ontVang. Die Goudstad met sy eie stadsraad
sou voonaan op gelyke voet met ander stede in Suid-Mrika verkeer.
Die nuwe plaaslike owerheid het oak steedsgeldelike probleme ondetVind
en was in 'n benarde posisie toe die republikeinse regeting tot 'n val gekom
het. Die Raad moes sy werksaamhede staak en die laaste vergadering is
op 11 Mei 1900 gehou. Kon daarna is die stad deur Britse troepe beset
en het die rydperk van plaaslike bestuur in die ZAR tot 'n einde gekom.
Hierdie studie beIndruk veral weens die logiese beredenerings en dokumentere stawings. Die bronnelys is imponerend en dek 'n wye spekttum.
Met so 'n werk is claar alryd die gevaar van fragmentering, dog Appelgryn
slaag besonder goed daarin om die verskeidenheid aktiwiteite van 'n plaaslike bestuur knaphandig saam te vat en in 'n sintese op te bou. Hoewel
wetenskaplik nagevors en aangebied, sal die gewone leser die werk boeiend
vind veral oak vanwee die duidelike en ongekompliseerde sryl. Hierdie
is beslis 'n heerlike en positiewe vetryking van ons kennis van die geskiedenis
van die Rand saver dit plaaslike bestuur better.
Die hardeband hoek is ryklik geillustreer met rota's van Johannesburg
uit die vorige eeu. Die onderskrif by die rota van Jan Eloff as sou hy die
eerste mynkommissaris van Johannesburg wees, is blykbaar 'n rout omdat
Eloff oorspronlilik as klerk van die eerstemynkomrnissaris (Carl van Brandis)
naJohannesburg gestuur is. Die werk bevat 'n nuttige en volledige register
van name en plekke wat in die teks voorkom. 'n Apane fotoregister sou
die opspoor van persone, plekke of gebeure baie vergemaklik het; dit is
ten slotte oak jammer dat claar geen aanduiding is waar die oorspronklike
rota's betus nie. (Aansienlik verkort -Red.)

L. W.F. GRUNDUNGH
RandseAfiikaanse Unillersiteit

H. BoRNMAN. CllrolinIl1886-1986. Stadsraad:
Carolina, 1986. 72 pp. Gelll. Prys onvermeld.
ISBN 0 620 09633 o.
Carolina is in 1886 tot dorpsgebied geprokIameer en gevolglik bet die outeur opdrag ,:an
die Stadsraad ontvang om 'n geleentheidspublikasie met die oog op die honderdjarige bestaan van die dorp (1986) saam te stel. 'n Soongelyke plaaslike geskiedenis uit sy pen is in 1982
oor Vryburg gepubliseer.
Die werk is nie in hoofstukke verdeel nie
maar bestaan uit 50 "afdelings" wat mee"tal
slegs "1 greep uit die dorp se geskiedenis be-
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