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Grondbesitis huidiglik een van die meessensitiewe
onderw~ van besprekingterwyl Suid-Afrika 'n
nuwe politieke en sosiale bedelingbinnegaan. Vrae
en probleme condom eienaarskap,reg op grand,
onteiening,verskuiwing, hervestiging,restitusie, en
die herverdelingvan grand is polities en em~oreel
hoogsgelaaideaangeleenthede.
Die hoek van Colin Murray, Black Mountain -die
Engelse naam vir Thaba Nchuberg -is juis 'n
mikrostudie van grondbesit en die ingewikkelde
kragte en prosessewat dit oor In meeras 'n feU lank
in die distrik van ThabaNchu, geleeteenaanLesotho
in die oostelike Vrystaat, bepaal het. Sedert die
anneksasievan die voormalige Barolongstaat in
1884deurdie OVS endie verdelingdaarvanin swart
reservate,swart eienoomsgronden die vervreemding
van 'n gedeeltevir blankehoere,het die grondgebied
van die swartes asook die besitters en bewoners
daarvan, onder voortdurendedruk van interne en
eksternekragtegekom. Teen 1970 was heelwatvan
die grand reeds in blanke besit en die grootste
gedeeltevan die oorblywendegrondgebiedhet ckel
gewordvan die versnipperdeBophuthatswana-staat
nieteenstaande
die feit dat die oorgrotemeerderheid
van die revolting Sesothosprekendeswas.
Terselfdertyd het daar, deur die ingryping van die
RSA-regering, 'n groot nuwe swart woongebied,
later bekend as Botshabelo, op die oorblywende
swart gronde van Thaba Nchu ontstaan waar
duisende swart grondloses onder haglike
omstandighedehervestigis as potensielependelaararbeidersvir Bloemfonteinenomgewing.
Murray gee 'n indringende analise, gebaseerop
grondige navorsing en veldwerk, van die Stryd cm
grondbesit en die vemaamste persoonlikhedeen
groepe war daarby betrokke was. Op meesterlike
wyse word die kragte van binne die swart
gemeenskappe
asookdie drukfaktore van buite war
bulle houvas op die grand al hoe meer kwesbaar
gemaakbet, aangetoon. Die effek van grootskaalse
onderverdeling;onproduktiewegebruik van grand;
die feit dat grondeienaarsDie huurgelde van bulle
medeswart "huurders"(meestalfarnilie) kon vra Die;
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oplopende skuldlaste en die uitwerking van die
regering se segregasie/apartheidsbeleid
-veral die
optrede van die Suid-AfrikaanseNaturelle Trust word alles noukeurig ondersoek. Temas soDS
deelsaaiery,arbeid, grondverhuringaanblankes;die
uitwerking van grondloosheidop die swartes,verset
asook die posisie van die mense onder die
Bophuthatswana
regeringword ookaangeraak.
Die werk. is egter Die net 'n geskiedeDisvan die
swartesin die gebiedDie. Die blankeboerewat o.a.
deur die t~n
van die staat in besit van die
swartes se grand gekombet; bulle intriges om DOg
meergrand te bekom; bulle steun op die staat <m
bulle te stut teen die dreigende krisisse van
oplopendeskulde en bulle ontnugteringtoe die stut
grootliks onttrekis, staanook sentraalin die werk.
Black Mountain is 'n uitstekende werk -me slegs
a.g.v. die diepte van navorsing en hoogstaande
intellektuele kwaliteit daarvan me, maar oak omdat
dit spreek van 'n fyn aanvoeling vir die mense
waaroor Murray skryf. Oit is me 'n werk waarin die
skrywer regter speel of andere probeer verguis me,
en wat oak me in vaste ideologiese vertrekpunte
verstrik raak me. Oit is 'n besonder tydige hoek,
want hoewel ODShier met die klein w~reld van Thaba
Nchu te make het, is die vraagstukke van hierdie
distrik vandag uiters relevant vir die res van SuidAfrika. Oit is oak 'n hoek met veel meer reikwydte
as die van Beinart, Oelius, Guy, Keegan, Trapido en
andere omdat dit die grondvraagstuk tot in die txxk
toe navors en die historiese gebeure in "volle"
omvang blootl~. Soos die bg. auteurs het Murray 'n
heel besonderebydrae tot die geskiedskrywing oar
die Suid-Afrikaanse platteland gemaak.
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This book is the thirteenthvolume in the Vrijstatia
seriessourcepublications. Uke the foregoingtwelve
volumesthis volume on the British presencein the
Transorange1845-1854is a mostreadableone,also
containingvaluable archival material on early Free
Statehistory.
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