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Groot verwarring bestaan oor die korrekte terminologie
wat van toepassing is wanneer 'n weermagsdeel die vryheid
van toegang tot' n stad of dorp ontVang. Daar word byvoorbeeld in hierdie verband dikwels verwys na "vryheid van
die stad" ("freedom of the city"), terwyl die terme "vrye
toegang van die stad" en "ere-vryheid van die stad" ook
soms gebruik word. Die omskrywing wat die meeste gebruik
word, naamlik "vryheid van die stad", is afgelei van die
Engeise "freedom of the city". Dit is 'n verkeerde afleiding,
aangesien "freedom of the city" deur The shorter Oxford
English dictionary gedefmieer word as "citizenship of a town
or city often conferred honoris causa upon eminent persons".44 Omdat "freedom of the city" (ereburgerskap)
slegsaan individue toegeken word en Die aan weermageenhede nie, kan hierdie omskrywing Die gebruik word nie.
Daar is reeds aangetoon dat dit in hierdie verband in die
eerste plek gaan oor 'n vergunning aan 'n bepaalde eenheid
of regiment om 'n stad of dorp se grense oor te steek en
claar deur te marsjeer. Die 1971-uitgawe van die seremoniele
handboek van die SAW verwys ook verkeerdelik na "vryheid
van 'n stad of dorp' '. Die Engelse vertaling hiervan in dieselfde handboek, naamlik "freedom of entry into a city or
town",45 is egter korrek en behoort in Afrikaans "vryheid
van toegang tot 'n stad of dorp" te wees.8

Die langstehoofstuk word gewy aan die waarskynlikeligging van die
ou kerkgrondwat in 1694aan die gemeenteDrakensteintoegekenis. In
die verbandword breedvoerigverwysna die historieseaangrensende
plase
suid en noordvanHet StichtSimondiumen randomdie OudeKerk. Ongelukkig word die senualetema weer eensdeur onnodige detail, naamlik
biografiesebesonderhede
oar die grondeienaars,
op die agtergrondgeskuif.
Tipografiesis die publikasieredelik netjies,maarsommigevandie kaarte
en foto's kon tegniesbetel versorggeweesbet. Ten spyte hiervan is die
seskaarte 'n belangrikebran vaninligting. Uit die teksis dit duidelik dat
die skrywergeen moeite ontsien bet om bronne op te spoor nie en dat
hy tel plaatseondersoekingestelbet. Dit is jammer dat daar in die werk
geen verwysingsna bronne (voetnote) of 'n bronnelys is nie, aangesien
die skrywerin die teksna verskeie"interessante" bronneverwys.Nieteenstaandehierdie leemteis die meestevandie skrywerseargumenteen interpretasiessuiwer.
Ofskoon die taalgebruik oar die algemeenbevredigendis, maak die
skrywerte veel gebruik van uitdrukkings soosom geskiedkundigeredes
word eerstensverwys nil, om historieseredesword vervo/gens/ig gewerp
op en vervolgens
wordkort/iRs...(vergelyk pp. 2, 3 en4). Die belangtikste
kritiek teendie werk is egterdat daardikwelsvan die sentraletemaafgewyk
word om detail te verskafwat nie werklik nodig is vir die ontplooiing van
argumentenie.
In sy gehe~lgesien,is hierdie 'n bydraewaaropprof. De Villiers uots
kan wees,hoofsaaklikomdat h.yantWoordeverskafop VIaewat nag nie
juis deur professionelehistorici beantWoordis nie. Dit is"'n bran wat met
vrug geraadpleegkan word deur historici wat in die geskiedenisvan die
Drakensteinvalleibelangstel.
P. VAN BREDA
Raad lIir Geesteswetenskapiike
Nllllorsing

44 The shorter Oxford English dictionary (Oxford, 1959). p. 748. My
kursivering.
4' Sulo.AFRlKAANSE
WEERMAG.Seremoniele handboek. (1971), p. 308.
My kursivering.
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G.D.B. DEVllllERS.Die moontlike jigging IIlIn die ou FrllnseHugenote
kerkie (1694-1716)met sy Dude Kerk Grond en die historieseomliggende
p/are teDrIIkenstein.NG Sendingpers:Bloemfontein,1984.76pp. Ge'ilIustreerd.
De Villiers sewerk sa!verwelkomword deur Kaapsehistorici by wie daar
nagaltyd tWyfelbestaanhet oor die presiese
ligging vandie eersteHugenote
kerkiein die Drakensteinvallei.Die gemeenteDrakensteinis in 1691gestig
en die kerkie is van 1694tot 1716deurdie gemeentegebruik. In die inleidende hoofsruk word die plaas&bylonstoren (Simondium) en die oorspronkIikeplasevan die proefplaasBien Donne (Groot-Drakenstein)onder
die vergrootglas
geplaas.Die gedeelteshou weinig verbandmet die sentrale
tema van die werk en doen beslisafbreuk aan die kontinuiteit daarvan.
Hoofsruk2 sketsin bre'etrekkedie totstandkorningvan Het StichtSimondium (tans LaerskoolPierre Simond) en die verband tussendie skoal en
die Oude FranscheKerk Grond. Op 'n transponkaanvan 1852word die
skoolgrond(ongeveer2'/1 morg/2 hektaar) aangeduias 'n deel van die
Oude Kerk Grond (48 morg/ongeveer41 hektaar). Ongelukkig wyk die
skrywervandie sentraletema af en word die eietydsegeskiedenisvan Laerskoal Pierre Simond in te veel detail behandel.
In hoofstuk 3 word die ontstaanen moontlike ligging van die kerkie
geskets.Met behuIpvan onderandere'n kaartvan die V.O.C. en die eerste
notuleboek van Het Sticht Simondium het die skrywervasgesteldat die
kerkie ongeveer120 meter wesvan die woonhuis van die plaasRust-enVredegeleewas. Die woonhuisis in 1815gebou en word steedsbewoon.
In hierdiegedeeltebesteedie skryweregterte veelaandagaandie verduideliking van sy navorsingstegnieke
en aandie geskiedenisvan die gemeente
Drakenstein.
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K. ScHoEMAN(samesteller). Bibliografie van die Granje-Vrystaat tot 31 Mei
1910. Suid-Afrikaanse Biblioteek (Grey-bibliografiee no. 13) : Kaapstad,
1984. 226 pp. Prys onvermeld. ISBN 0 86968 039 o.
Die naam Karel Schoeman is deesdaefeitlik sinoniem met die geskiedenis
van vera! :lie 19de-eeuse Vrystaatse samelewing. Hierdie gevierde romanskrywer bet die afgelope paar jaar gewis vir horn 'n staanplek verwerf in
die geledere van historici en ander wetenskaplikes wat die eertydse "modelrepubliek" as tema vir hul navorsing of belangstelling gekies bet. Uit sy
pen bet a! 'n hele fits artikels en publikasies gevloei; afgesien van sy verdienstelike werk oar die hoofstad Bloemfontein bet hy horn onder meer toegespits
op biografiese sketse en bronnestudies oar sowel bekende as obskure Vrystaters. Maar sy historiese "repertoire"
bevat oak uiteenlopende ander
bydraes oar aspekte soos die Vrystaatse argitektuur, toneel en nuusblaaie.
Dit spreek eintlik vanself dat Schoeman in sy navorsing uit 'n groat aantal
bronne geput bet en dat bibliografiese besonderhede hieromtrent mettertyd
tot 'n private "kartoteek" en 'n soon mini-katalogus sou aangroei. Hierdie
publikasie kan dus wesenlik beskou word as 'n direkte uitvloeisel van sy
bestudering van die Vrystaatse verlede. En wat 'n onmiskenbare stempel
van deeglikheid, wetenskaplikheid en 'n prysenswaardige speursin dra die
eindproduk nie!
In die bibliografie word inderdaad 'n wye terrein gedek. Volgens die
samesteller bet hy "alle moontlike bronne nagegaan ten einde die onrwikkeling van die Vrystaat sedett die vroegste rye in al sy volheid en verskeidenheid
te probeer weergee" (voorwoord). Dat hierdie doelstelling grootliks verwerklik is, blyk uit die nagenoeg 2 600 geannoteerde inskrywings wat die volgende insluit: gedrukte en afgerolde materiaal wat tot einde 1983 verskyn
bet in die vorm van boeke, brosjures, vlugskrifte, plakboeke, jaarboeke,
adres- en beroepslyste, gidsboeke, programme, koerante, tydskrifte en artikels in periodieke werke, asook ongepubliseerde verhandelinge en proefskrifte. Manuskripmateriaal en staatspublikasies is nie opgeneem nie, ook
nie fiksie, poesie, toneel, kaarte, musiek, kinder- en skoolboeke nie.
'n Verblydende aspek van die publikasie is die feit dat Schoeman die
klem nie -soos dikwels in bibliografiese werke van hierdie aard -eensydig
op die politieke geskiedenis plaas nie. (In 'n bibliografie oor die GranjeVrystaat wat in 1954 deur M.C.E. van SChOOfen S.I. Malan opgestel is,
was dit in hoe mate wel die geval). Sy benadering is ruim en omvat benewens die politieke, oak die sosio-ekonomiese en -kulturele onrwikkeling
van aile gemeenskappe in die gebied. Sodoende ontsnap hy terselfdettyd
aan die neiging by sommige skrywersom slegs 'n blanksentriese beeld van 'n
gemeenskap voar te hou.
Wat die inhoud en wyse van aanbieding betref, kan met enkele algemene
opmerkings volstaan word. Die teks en register van skrywers en onderwerpe
is in Engels met 'n Afrikaans-Engels-vettalende Irs van onderwerpshoafde

