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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handel. Gevolglik is daar Die sprake van 'n sinvolle, tematiese indeling
waarin inligting chronologies weergegee word Die. Op pany bladsye is tot
drie afdelings en sommige opskrifte is verwarrend. So byvoorbeeld is daar
'n afdeling met die opskrif onderwys, gevolg deur 'n verdere drie afdelings
waarin na bepaalde skole verwys word. Sommige opskrifte is niksseggend,
soos ntlwe skemas. Dit is jammer dat die auteur Die kennis geneem bet
Die van die publikasies van P.H.R. Snyman en A. de V. Minnaar van die
RGN waarin 'n logiese hoofstukindeling met betrekking tot dorpsgeskiedenisse gevolg word.
Bornman beskryf grepe uit die geskiedenis van Carolina en behandel
aspekte soos die totstandkoming en administratiewe groei van die dorp,
kommunikasie, ekonomiese, godsdienstige en opvoedkundige onrwikkeling, welsynsdienste, sosiaal-kulturele aktiwiteite en beskermingsdienste.
Verskeie aspekte van die dorp se geskiedenis kry egter geeD aandag Die
(onder meer politieke aktiwiteite) en voons is pany afdelings onvolledig.
Die enigste verwysing na paaie kom voor in die afdeling Carolino/Barbertonpad(p.34). lndien die auteur laasgenoemde onder die opskrif kommtlnikasie behandel bet, kon hy oak aan aDder paaie, die poskantoor en die
rol van die SAUK en koerante aandag gegee bet.
'n Pluspunt in die hoek is die calle historiese foto's met hul insiggewende
byskrifte. Veral die lugfoto's wac geplaas is, gee 'n goeie beeld van die
grootte van die dorp. Ongelukkig is sommige foto's se gehalte swak. Die
orienteringskaart op die eetste bladsy is verhelderend maar kon gerus meer
detail bevat.
Tipografies is die publikasie redelik goed versorg en veral die buiteblad
venoon netjies. Ongelukkig is die naam van die auteur en die titel Die
op die rugkant van die buiteblad aangebring Die wac dit moeilik maak
om die hoek op 'n rak te vind. Die afdruk van die dorpswapen op die
buiteblad is besonder keurig. In die eetste nege bladsye van die publikasie is
spasieonoordeelkundig benut deur onder meer die plasing van 'n volbladfoto van die Administrateur van Transvaal en allerlei boodskappe van
petsOne. Swak bladuitleg met betrekking tot die lys name van vootsitters
en burgemeesters (p. I/)) dra oak hienoe by.
Die publikasie word ontsier deur talIe taalfoute, die weglating van woorde
en die foutiewe gebruik van leestekens waarvan sommige die gevolg van
swak set- en proefleeswerk kan wees. Die auteur se gebruik om feitlik elke
gedagte met 'n nuwe paragraaf te begin, bring mee dat die meeste paragrawe uit slegs rwee of drie reels bestaan. Dit is steurend en onnodig.
Die akkuraatheid van gegewenskan moeilik gekontroleer word as gc:volg
van die afwesigheid van voernote. Daar kan gevolglik Die vasgestel word
waner gegewens Bornman uit sy publikasies Vrybtlrg 1882-1982 en Familie
Neillan NelsPnlil gebruik bet Die; albei verskyn wel in die bronnelys wac
terloops oak slordig is en afwyk van die aanvaarde bibliografiese beginsels
met. betrekking tot indeling en sryl. Die bronnelys bevat naamlik slegs
rwee opskrifte, bronne en ptlblikasies. Onder eetsgenoemde word gewone
literaruur aangegee, terwyl koerante en noruJehoeke van die Dorpskomitee
onderptlblikasies vetskyn. Die bronnelys is Die baie akkuraat Die want).).
Oberholster word byvoorbeeld in plaas van P.). Nienaber as die auteur
van die Stiid-Aftikaanse pleknaamwoordeboek aangedui. Die skrywer bet
waarskynlik oak weiDig argivale navorsing gedoen.
Die voorgaande negatiewe opmerkings ten SPyt, sal hierdie publikasie
vir die inwoners van Carolina van belang en nut wees. Die voorgeslagte
word gehuldig ell die verlede word vir die nageslag bewaar -iets waarmee
Die aIle plattelandse dorpe kan spog Die. Die publikasie word egter Die
juis vir streekhistorici en professionele navorsers aanbeveel Die.

P. VAN BREDA
RIIad vir Geesteswetenskaplike
Navorsing

L. CHANGUION.
Pietersburg: die eersteeeu
1886-1986.Stadsraad
vanPietersburg:Pretoria,
1986. 306 pp. Geill. Prysonvermeld.
Die verhaal van Pietersburgdie afgelope
honderd jaar is in baie opsigtedie verhaalvan
Suid-Afrika se noordelikevoorpos. Tot vroeg
hierdieeeuwasdiedorpie wat in 1886tot stand
gekom bet die adminisrratiewesetel van een
vandie meesuitgestrekteen afgeleelanddrosdistriktein Transvaal.Namatediegebieddigter
bevolkgeraakbet, is meetdistrikteuit die toenmalige distrik Zoutpansbergafgebaken.Oak
bet dorpe soosLouis Trichardt, Messinaen
Tzaneenbulle beslaggekry. Pietersburgbet egtersteedsbly groeien vandag
is dit sonderrwyfel nag die belangrikstenywerheid- en adminisrratiewe
sentrum noord van Pretoria.
Die besluit van die stadsvaders(reedsin 1980)om in die eeufeesjaar
'n keurpublikasiedie Jigte laat sien,getuig van groatwysheid.Die auteur,
prof. LouisChanguion,hoogleraarin Geskiedenisaandie Universiteitvan
die Noorde, bet horn besondergoed van sy taak gekwyt. Die Skryfvan
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plaaslike geskiedenis stel bepaalde eisc:aan die historikus. Van horn word
byvoorbeeld 'n bre"ekennis van plaaslike regering, politiek en sosiaal-ekonomiesc:strukture verwag. Daarbenewens moet hy oak 'n fyn aanvoeling vir
hoof strome in die nasionale geskiedenis he sodat die effek van hierdie ontwikkelinge op 'n plaaslike vlak gepeil en geInterpreteer kan word.
Eerder as om 'n tematologiese indeling na te volg, is chronologies te
werk gegaan. Ofskoon die benadering in sommige kringe gekritisc:er kan
word, is dit duidelik dat die skrywer die tydsorde van Pietersburg se historiese ontWikkeling wi! beklemtoon. Die studie is tog in elk geval die verhaal
van die eeme eeu. Derhalwe word sosiaal-ekonomieseen politieke ontWikkeling saarngesnoer.In die aanvank1ike hoofstukke is hierdieaanbiedingswysc:
geslaagd, maar later word hoe eisc:aan die belangstelling van die lesergestel.
Te veel detail oor 'n verskeidenheid van aspekte word inmekaar geweef.
Miskien sou gercelde sub-hoofde in die teks beter as 'n suiwer opsteltipe
hoofstuk geweesbet. Tog word een aspek baie deeglik deur hierdie benadering geaksentueer: die veranderinge war gedurende een eeu plaasgevind
bet.
Die geslaagdheid van die werk is in hoe mate te danke aan die wyse
waarop die skrywer die mens in die geskiedenis van Pietersburg raaksien.
Daar word letterlik vanJan en alleman kennis geneem. Die stadsraadslid
war baie vir die dorp gedoen bet, word in diesetfde lig gesien as die uirstaande plaaslike sportman of dorpsinwoner war om die een of ander cede in
die nuus was. Die gedagte word voortdurend tuisgebring dat Pietersburg
'n gemeenskap van besondere mense is.
In die inleidende gedeelte van die werk word 'n geografiesc:uiteensc:rting
van die Pietersburg-omgewing gegee. Hoofstukke 1 en 2 bet hoofsaak1ik
op die 19de ecu betrekking. In die volgende hoofstuk word die Tweede
Vtyheidsoorlog en die tydperk war Uniewording in 1910 voorafgegaan bet,
onder die loep geneem. Hoofstuk 5 is besonder interessant. Daarin word
onder meer gelet op die depressie war in die dertigerjare 'n hoogtepunt
bereik bet, die verskynsc:lvan die armblanke en politieke en kulturele ontwikkelinge war groocliks die toekoms van die plaaslike gemeenskap sou
bepaal.
Die hoofstukke met die breedste trefwydte is egter 7 en 8. Navorsers
van die eietydse (politieke) geskiedenis sat besonder baat vind by die lees
van hierdie gedeelte. Die skrywer gee 'n besondere skers van een van die
groorste politieke skeurings war die Mrikanergemeenskap in die moderne
tyd beleef bet. Pietersburg was in 1982 een van die eerste kiesafdelings
in Suid-Mrika war deel van 'n konsc:rwatiewe reaksie teen die regering
van die Nasionale Party sc:hervormingsinisiatief uitgemaak bet. Sander
oormatige subjektiwiteit word die agtergrond van die splirsing uiteengesit.
Die gronde daarvoor kan histories gesproke tot in die vorige eeu teruggevoer
word. Vanwee die aanwesigheid van groat Swart gemeenskappe in die verte
Noord- Transvaal was die politieke oordeel van die Blanke inwoners van
die streek nag altyd op 'n bepaalde manier gekleur. 'n Bykomstige faktor
bet in die huidige eeu 'n bepalende rol begin speel. Narnate die sttydbyle
tussc:nBoer en Brit begrawe is, was die weg voorberei vir die stryd tussen
Boer en Boer, veral na 1961.
Die skrywer se aanvoeling vir die rol war rassc:politiek tot dusver in die
gemeenskap gespeel bet, is ptysenswaardig. Dit word voortdurend beskryf
teen die agtergrond van knelpunte war op nasionale vlak ervaar word. Die
bespreking daarvan binne die konteks van 'n stedelike gemeenskap soos
Pietersburg is in werklikheid 'n insiggewende mikro-anaIisc: van 'n probleem
waarvoor tans indringend oplossings gesoek word.
War tegniesc:versorging betref, is hierdie 'n keurige produk. Die lerterripe is maklik om te lees en die groorte van die hoek maak dit hanteerbaar.
Op sommige plekke is egter 'n steurende onderbreking aan die einde van
reels in die afkapping van mens- en pleknarne -iers war tipografies vermy
kon word. 'n Interessante beleid war nagevolg is, was om die geskrewe
teks aan die regterkant en illustrasies op die linkerkant van die oop blad
te plaas. Die leser word op die manier visueel by die lees van die teks gestirnuleer. 'n Nadeel is dat op sommige bladsye miskien te veel herhaling
van onderwerpe voorkom. Die indruk onrstaan dat sekere fotomateriaal
ingevoeg is bloat om oop ruirntes te vul. In die eerste uitgawe van die
werk.kom geen ISBN-nommer voor rue. Daar word vertrou dat die stadsraad
by 'n volgende oplaag aan hierdie internasionale publikasiegebruik aandag
sat gee.
Pietersburg se verhaal is in 'n populere trant geskryf. Tog doen dit nie
afbreek aan die wetenskaplike gehalte van die werk rue want feite word
deurgaans in voernote verantWoord. Verder is claar 'n omvattende bibliografie van materiaal oor die dorp en distrik. Oak die bylaes (altesame nege)
doen baie om die belangstellende leservan bykomende inligting te voorsien.

J. W.N. TEMPELHOFF
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M.H.D. SMInI. Boerepioniers van die Sandveld (geredigeer en bygewerk
deur R.TJ. Lombard). RGN: Pretoria, 1985.240 pp. Ge:ill. R18,OO(ekskIusiet). ISBN 0 7969 0208 9.
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