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A.G. ~ERHOLSTER. Die mynwerkerstakzng Witwatersrand, 1922.
RGN: Pretoria. 1982.223 pp. Gelilustreerd. R12.00 (inklusief). ISBN 0
869659081.

en 3). Dit mag natuurlik oak wees dat Smuts juis 'n skaduagtige rol
gespeel her en eers na die ineenstorting van wet en orde tot werklike op-
tredeoorgegaan her. Op p. 184 verskyn 'n foro van wapens war van die
"rewolusioneres" gebuit is. Dit laat die vraag ontstaan waar hulle aan
sekere van die wapentuig gekom her omdat alles op die betrokke foro nie
"tuisgemaak" is nie.

'n Deel van die werk war eienaardig voorkom, is die breedvoerige
bespreking van die aktiwiteite van sominige 1914-rebelle, insluitende
Beyers; Kemp, Maritz, Jopie Fourie en Jack Pienaar. Dit is waar dat van
die stakers probeer her om die samewerking van plattelandse burgers te
kry. Die skrywer huldig die mening dat claar 'n deurlopende lyn vanaf
die 1914-rebellie is en dat die staking eintlik die "vierde" van 'n reeks
pogings tot rebel lie was. Dog, van die rebelleleiers war bespreek word,
her twee reeds met die 1914-pogingdie lewe gelaat en her die ander
geen rol in die staking gespeel nie. Stakers her wel met Jack Pienaar,
Wessel Wessels en N. W. Serfontein kontak gemaak, maar nooit meer as
hul mondelinge betuiging van steun gekry nie. War die kwessie van
plattelandse steun nag meer gekompliseerd maak, is die steun war
Smuts Juis na die afkondiging van krygswet uit die oord gekry her. Vier
van die distrikte waarin krygswet afgekondig is, her SAP-verteenwoor-
digers in die parlement gehad, drie is deur Nasionaliste verteenwoordig
en die Pretoriase kiesafdelings deur ondersteuners van albei partye. Met
die 1924-verki~sing her Smuts ten spyte van kleiner meerderhede slegs
een van die betrokke vier kiesafdelings buite Pretoria aan die Nasionale
Party afgestaan. Die vraag ontstaan hoe hierdie uitslal: ryrn met die
afleiding van sommige destydse waarilemers dat die burgerkommando's
'n meerderheid Nasionaliste bevat her?

Die doelwitte van die stakerkommando's is nag 'n aspek waaroor
onduidelikheid heers. Die skrywer voer aan dat stakerleiers die kom-
manda's lank oar hul funksie in die duister gehou her. Daar is egreT
getuienis dat die Brakpankommando, war vir een van die verr~derlikste
voorvalle verantwoordelik was, reeds voor die einde van Januarie
bombardering en die "unhorsing of mounted men" geoefen her. So
word oak beweer dat Madeley voor sy vertrek vir die opening van die
parlement aan die Brakpanse stakerkommando sou gese her: "Drilling is
not your only function, be prepared." Dit sou insiggewend wees indien
dr, Oberholster oar getuienis beskik war bogenoemde weerle want as die
rol van die ekstremistiese Bob Waterston (oor wie nag geen studie bes-
taan nie) bygevoeg word, is dit glad nie so seker dat die Brakpanse kom-
manda, war na bewering agthonderd man sterk was, teen Januarie in
d1e duister was oar die doel van sy drillery met stokke en pikstele me.
Hierdie "wapens" laat natuurlik verdere vrae oar stakerswapens ont-
staan.

Met hierdie gedagtes word hoegenaamd nie afbreuk aan die werk
gedoen nie. War vir die Brakpanse kommando geld, hoef nie nood-
wendig op ander kommando's van toepassing te wees nie. Lesers sal wel
agterkom dat koordinasie tussen die verskillende stakerskommando's
swak was.

Die auteur se onbevange oordeel in hierdie pakkend,geskrewe werk
sal diegene war dit ter hand neem tot op die laaste bladsy boei, veral as
hulle 'n bepaalde belangstelling in die staking her of iniskien nag deur
een of ander bloedband daaraan verbind is. Hierdie publikasie is 'n
besondere bydrae tot die Afrikaanse geskiedskrywing.

Die Randse staking van 1922 was beslis een van die dramatiesste
gebeure in die Suid-Afrikaanse geskiedenis en die skrywer van hierdie
werk karakteriseer dit clan ook tereg as sinister en tegelyk aangrypend.
Daarom maak dit die belangstelling van talle gaande en her reeds vroeg
na die gebeurtenis en tydens die bittere nawee daarvan publikasies oor
die staking begin verskyn. Hierin her die dramatiese die aandag geniet
en is die dieperliggende oorsake en betekenis van die gebeure verdring.
Dit is natuurlik begryplik, veral oak omdat die tydsperspektief om die
staking so te evalueer nag ontbreek her.

Tussen 1946 en 1965 her 'n drietal magisterverhandelinge aspekte
van die gebeurtenis behandel, terwyl plaaslike en streekgeskiedenisse
binne die relatiewe verband oak daarna gekyk her. Die werke is egreT
deurgaans gekortwiek deur die ontoeganklikheid van primere argief-
materiaal; dr. Oberholster se paging isgevolglik die eerste war op ern-
stige argivale navorsing -en beslis deeglik verrigte navorsing daarby -
berus. Dit her moontlik geword omdat dokumentere materiaal war
voorheen geslote was, en in die Sentrale Argiefbewaarplek en die Weer-
mag se dokumentasiesentrum beTtiS, intussen beskikbaar geraak her.

'n Belangrike kenmerk van hierdie werk is die afwesigheid van die
dramatiese of ontroerende aspekte. Die skrywer her op 'n nugtere,
saaklike en saver moontlik onbetrokke wyse na die onderwerp gekyk en
dit ontleed om tot die beantwoording van sy vrae aan die verlede te
kom. Die histories-wetenskaplik ingestelde leser sal die benadering
bevredigend en stimulerend vind, maar diegene war in die menslike sy
van die staking belangstel, mag die werk as 'n bloedlose aanbieding van
'n bloedige gebeurtenis sien. Hoe dit ook al sy, die skrywer her tot 'n
besondere siPtese gekom; die verskillende aspekte van die tema vloei
pragtig in mekaar sodat die leser eindelik 'n kompakte geheelbeeld her
waarmee hy kan saamstem, al clan rue.

Inhoudelik word ter aanvang na die aard van die staking gekyk en
daarop gewys dat dit wesenlik meeT as die blare beeindiging van arbeid
was om 'n bepaalde arbeidsgeskil op te IDS. Dit was oak 'n rebellie teen
kapitalisme en imperialisme en die deelnemers her gemeenskaplike en
individuele oogmerke gehad. In die Jig hiervan behandel die skrywer
agtereenvolgens die aard en die invloed van die goudmynbedryf in Suid-
Afrika, die voorkoms van nywerheidsonrus sedert die eerste jare van
hierdie eeu, die rol war sosialisme deur die Suid-Afrikaanse Kommu-
nisteparty en die Suid-Afrikaanse Arbeidersparty daarin gespeel her,
die plek van Afrikaner-politieke frustrasies, en die depressie war na die
Eerste Wereldoorlog ingetree her -alles faktore war tot die staking
meegewerk her. Dit is 'n lang aanloop war die politieke, ekonomiese en
sosiale grondslae van die onrus uitbeeld en word gevolg deur 'n bespre-
king van die periode onmiddelJik voor die uitbreek van die staking. Die
rol van die volgende instansies of groepe word om die beurt beskryf: die
verskillende vakbonde en meeT bepaald die Suid-Afrikaanse
Vakbondfederasie -war geleidelik. beheer oar die verloop van sake
verloor her, die Kamer van Mynwese, die Smuts-regering, die Nasionale
Party, die Sosialiste en Kommuniste en die stakerskommando's. 'n
Derde komponent van die werk is die beeld war oor die afloop van die
staking na die afkondiging van krygswet geskilder word. Dit word in
bree trekke gedoen en vat sodoende die massa gegewens hieroor op 'n
ekonomiese wyse saam. Ten slotte word enkele onmiddelJike en lang:
termyngevolge van die gebeurtenis toegelig en 'n Iyn na die hede getrek.

Hierdie publikasie vorm 'n belangrike en verdienstelike skakel in
die eindelose historiese gesprek en claar is dus vrae war nag nie duidelik
beantwoord is rue. Smuts se rol bly skaduagtig, waarskynlik omdat die
Kamer van Mynwese rue sy argief aan navorsers wil oopstel rue en doku-
mente uit die kantoor van die eerste minister boonop vernietig is (pp. 2
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Universiteit mn Suid-Afn"ka

P .H. R. SNYMAN Postmasburg: 'n geskiedkundzge oorSlg tot 1982. Raad
vir Geesteswetenskaplike Navorsing: Pretoria, 1983. 90 pp. Gerllus-
treerd. R4,50 (inklusief). ISBN 0 86965 987 1.

In Contree 13, Januarie 1983, bet 'n artikel onder die titel Ontstaan en
groei van Postmasburg deur P .H.R. Snyrnan verskyn. Hierdie artikel is
deur die auteur bygewerk en bet pas as 'n selfstandige publikasie en
nommer een in die nuwe reeks, Plaaslike Geskiedenis, van die Afdeling
Streekgeskiedenis van die RGN verskyn.

Hierdie oorsigtelike studie dek onder meeT die volgende: die vroee
geskiedenis van die omgewing met verwysing na die Boesman, Korana,
Tswana en Griekwa; die korns van die Blanke en gemeente- en dorpstig-
ling; verdere ontwikkeling en plaaslike adrninistrasie; die drie rebellies
waarby die gemeenskap betrokke was, naamlik die Langberg-rebellie,
die rebellie tydens die Tweede Vryheidsoorlog en die Rebellie van
1914-1915; landbou en veeteelt; mynbou, waaronder die ontginning
van diamante, ashes, mangaan en ystererts; handel en nywerheid;
kommunikasie; wet en orde; godsdiens en die stigting van gemeentes
deur verskillende kerkgenootskappe; onderwys; gesondheid en welsyn;
kultuur- en diensorganisasies en sport en ontspanning.

Heeltemal tereg bet die auteur self leemtes in sy tydskrifartikel
raakgesien en daarom in die hoek oak onderwerpe SoDS kultuur- en
diensorganisasies en sport en ontspan)ling aangesny. Die resultaat is 'n
baie moDi oorsigtelike beeld van die dorp en omgewing. Hoewel onder
verskillende opskrifte na die oprigting van spesifieke geboue verwys
word, sou 'n afsonderlike opskrif oar die argitektuur van die dorp seker
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nie oorbodig gewees het nie. Trouens, die besoeker se eerste indruk van
'n dorp word bepaal deur die argitektuur van daardie dorp.

By die deurlees van hierdie publikasie word die leser daarvan
bewus hoe 'n belangrike rol die Gereformeerde Kerk en Gereformeerdes
in die totstandkoming en opbou van hierdie dorp gespeel het. Die leier-
figure was en is heel dikwels mense met bekende "Dopper"-vanne. Dis is
dus nie vreemd dat die dorp na prof. Dirk Postma, die eerste predikant
van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, vemoem is nie. En tog is
dit jammer dat die oorspronklike naam, Blinkklip, vir hierdie naam
moes terugstaan -veral as die pragtige legende random laasgenoemde
naam (kyk bylae B) in gedagte gehou word.

Die outeur, 'n navorser in die Afdeling Streekgeskiedenis van die
RGN en 'n boorling van Postmasburg, het met oorgawe en deemi,s oar
die kontrei geskryf, maar sander om ooit in sentimentaliteit te verval of
een groep van die samelewing bo 'n ander te stel. Die objektiwiteit
waarmee hy na die verskillende instellinge en gebeure kyk, kan nie
anders as om indruk te maak nie. Indien Snyman op hierdie weg voort-
gaan, wag claar 'n mooi toekoms op horn as streekhistorikus.. Hierdie
publikasie bewys dat hy oak die leuse van sy dorp Labor Ipse voluptas
(arbeid self is vreugde) uitleef.

Vir 'n publikasie van hierdie omvang is die bronnelys beslis indruk-
wekkend. Dit Is duidelik dat Snyman deeglik navorsing gedoen het. 'n
Netjiese en deeglike register rand die publikasie af.

Postmasburg, 'n dorp wat waarskynlik deur mill Suid-Afrikaners
onmiddellik op 'n kaart aangedui sal kan word, is gelukkig datjuis hy
deu.r 'n sameloop van ornstandighede die eerste plek is wat in hierdie
nuwe reeks van die Afdeling Streekgeskiedenis behandel word, want
hierdie is die soort publikasie wat elke dorp graag oar hornself sal wil
besit; nie te lywig nie, rue te duur nie, oorsigtelik, vIol geskryf, gei1lus-
treerd en keurig uitgegee. Lesers van hierdie publikasie sal hoop dat die
Afdeling Streekgeskiedenis spoedig oak by hulle kontrei uitkom.

Hoewel hierdie publikasie in die eerste plek sy leserskring op
Postmasburg en sy direkte omgewing sal vinci, is dit tog oak 'n hoek wat
deur elkeen wat in streekgeskiedenis belangstel met groat vreugde in die
hand geneem kan word.

Dj.D. FERREIRA
Universiteit lXln Preto~

In di~ hoofstuk oor godsdiens word die ontstaan en ontwikkeling
van die verskillende kerkgenootskappe vir aile volksgroepe uitgebeeld en
aandag ook aan sendingaktiwiteite geskenk. Die Engelse leks, waar
Engelstalige denominasies behandel word (pp. 143-145), doen enigsins
hinderlik in 'n Afrikaanse publikasie soos hierdie aan.

Op 'n onderhoudende wyse en aan die hand van ontwikkelingstyd-
perke word onderwys vir aile rasse in hoofstuk 9 beskryf. Wyk- en'
plaasskole in die distrik is ongelukkig oor die hoof gesien. In hoofstuk 10
val die klem op kultuurbedryWighede soos kuns, vermaak, volks- en
geleentheidsfeeste en organisasies war vir hi~rdie doel tot stand gekom
her. Ook sport en ontspannlng kom aan die beurt; hierin word die tyd in
herinnering geroep toe perdewedrenne nog in een van die strate plaas-
gevind her en word vertel van moderne geriewe war mettertyd vir 'n
groot verskeidenheid sportsoorte geskep is.

'n Klompie beroemde, interessante en kleurryke figure word in die
samevattende slothoofstuk (besluit) kortliks aan die leser voorgestel.
Melding word voorts van minerale rykdomme in die distrik gemaak en
ten slotte waag die outeur 'n kort toekomsblik war getuig van die hoe
verwagtinge war van die Suidoos- Transvaalse dOfF gekoester word.

Tipografies ishierdie publikasie netjies versorg en sowel die druk-
kef as die skrywer verdien 'n pluimpie vir die noukeurige set- en proef-
leeswerk. Enkele taalfoute en verskrywings kom wel voor (byvoorbeeld
pp.2l, 196-198: bylaag; p. 36: stappe neem; p. 61: ten lye van; p. 93:
onvemgtersake; p. 123: akkomodeer), en ofskoon die taalgebruik oar
die algemeen keurig en suiwer is, maak die skrywer soms te veel gebruik
van uitdrukkings soos bes moontlik, blykbaar, (dit) skyn en skynbaar
(vergelyk pp. 13, 17, 43, 61, 68 en 76).

Verwysings na bronne (voetnote) is ekonomies en plek-plek selfs 'n
bietjie yl. So byvoorbeeld word groot gedeeltes beskryf sonder dat 'n
opgawe van bronn~ verstrek word; dit laat die vraag ontstaan waar die
betrokke inligting bekom is. Die bronnelys is omvangryk en dui op
deeglike navorsing, terwyl 'n handige register na~laanWerk vergemaklik.
Voor die eerste hoofstuk is 'n orienteringskaart aangebring waarop Pier
Retief se ligging aangedui word. Ruim sestig foro's war grepe uit die
geskiedenis van die gebied uitbeeld, verskyn verspreid en op toepaslike
plekke in die leks. 'n Lys van illustrasies -by die inhoudsopgawe of in
die register -ontbreek egter.

In die geheel gesien, is hierdie 'n netjiese en deeglike stuk werk
waarop dr. Brits en Pier Retief met reg trots kan wees. Dit is bowendien
,'ri navorsingsbron war met vrug deur streekhistorici en -beplanners'geraadpleeg 

kan word.
J.P. BRITS" Pz"~t R~ti~f 1883-1983. Die Stadsraad: Pier Retief, 1983.231
pp. Gelllustreerd. R5,OO (inklusief).

Wanneer die geskiedenis van 'n dorp of streek geboekstaaf wore,
behoort die uitbeelding van die ryk geskakeerde Casette en eie~~rtige
aard daarvan as uitgangspunt te dien. Hierdie benadering stef ge-
woonlik hoe eise aan die navorser: om 'n gebalanseerde en omvattende
beeld te verseker, word naamlik van horn verwag om tegelyk ekono-
miese, politieke en sosiale historikus te wees.

Met sy werk oor die honderdjarige bestaan van die dorp en distrik
Pier Retief bet dr. Brits in hoe mate gestalte aan hierdie riglyne gegee.
In teenstelling met soveel ander dorpsgeskiedenisse, word die verhaal
van die kontrei nugter en wetenskaplik vertel en ontleed -en tog met 'n
deemis wat lewe en warmte aan karakters en gebeure gee. Intensiewe
navorsing uit 'n reeks uiteenlopende bronne bet die skrywer daartoe in
staat gestel. Daarbenewens beskik hy oor 'n skryfstyl war lekker lees en
die boodskap ondubbelsinnig oordra.

In die inleidende hoofstuk word die pioniersjar~ van hierdie land-
streek beskryf: die koms en vestiging van die eerste Blankes, die teen-
woordigheid van inboorlingstamme, dorpstigting en distriksverklaring,
die Klein- Vrystaat, Duitsers by Liineburg en 'n uiteensetting van die
toedrag van sake op die dorp kort voor die eeuwisseling.

Plaaslz'k~ bestuur en administrasie in sowel die Blanke dorpsgebied
as in die woongebiede vir Swartes, Kleurlinge en Indiers word in
hoofstuk 2 behandel. Die tema van die derde hoofstuk is regsPlegt"ng in
en verdedzgzng van die gebied deur die jare. In 'n redelike kort hoofstuk
word vervolgens aandag aan kommunzRasie gegee; dit sluit in die ont-
staan en ontwikkeling van verbindingswee, pos- en telekommunikasie-
wese, nuusblaaie en geriewe SoDS die radio en televisie.

Hoofstuk 5 skets in bree trekke die totstandkoming en betekenis
van gesondheids- en welsymdienste, terwyl politieke ontwikkeling
volgende onder die loep geneem word. In hierdie afdeling skemer dit
deur dat die skrywer se kennis van die Suid-Afrikaanse politiek horn
goed te pas gekom het om 'n sinvolle relaas te gee van stronlinge en woe-
linge in soverre dit Piet Retief geraak bet. Tog is dit jammer dat die poli-
tieke ideale en standpunte van inwoners van die geweste gedurende die
republikeinse tydperk (in die ZAR) nie toegelig word nie.

Die langste hoofstuk word tereg aan die ekonomi~se lewe gewy.
Landbou, handel en nywerheid is immers hoekstene van welvaart en
dikwels die barometer van 'n gemeenskap se lewenskragtigheid. In die
geval van Piet Retief word hierdie waarheid ook duidelik onderstreep:
op boerdery- en industriele gebied asook in die sakewereld is daar die
afgelope honderd jaar merkbare groei, sodat die dorp en distrik tans sy
plek op ekonorniese terrein vol staan.

C. C. ELOFF
Raad vz'r GeesteswetenskaPlike Navorslng

CORRIGENDUM
In an article by Margaret Rainier entitled "Fort Donald and the Aba-
londolozi Regiment" which appeared in Contree 9 (January 1981), an
inaccurate statement was made to the effect that Donald Strachan (and,
by implication, other men enrolled under him in the Cape Colonial
Forces) received little or no fonnal recognition from the government for
their military services. This requires some modification.

From Mr. D. R. Forsyth, who has generously allowed Margaret
Rainier access to his authoritative compilation, Cape General Servz'ce
Medal: the medal roll,! she found that men, both ~lack and White,
who served in the following territories, ~ere entitled to the Cape
General Service Medal: Transkei, including Tembuland and East
Griqualand (1880-1881), ~asuto1and (1880-1881) and ~echuanaland
(1896-1897). However, the decoration was not issued until 1900, in
tenns of Government Notice No. 8412 of that year. The onus for apply-
ing for it rested entirely on recipients, and it was not awarded post-
humouSly. Inconsequence, comparatively few members of the Aba-
londolozi Regiment actually received the decoration.

Mr Forsyth's research into the Medal Roll has established that
Donald Strachan received the Cape Service Medal, with the clasp for
~asutoland, in his capacity as Commandant, East Griqualand Forces.3
It was also awarded to the following White members of the Abalondo-
lozi Regiment, for the ~asuto, the Transkei, or both campaigns:4 Cap-
tains A.R. Adendorff, j. W. ~onner, W.H. Cranney, j.M. Dallamore,
W.H. Hulley, A.F.james, H.F. Rouquette, G.R. Scott, H.C. Sloley,j.
Usher, G.D. Wright; Lieutenants W.R.~anger, W. ~ooth, C.j. Castle,
H. Chaniir, A.E. Goldsworthy, H;L. Hornsby, H. Seymour, Wm.
Tucker, and Private W.H. Chaplin.

It is not known whether the medals awarded to Strachan, or the
other men listed here, are still in existence. Although 5 252 medals were
issued for the three campaigns, examples of the medal are now rare.

1. The author, 265 Harley Road, Blackheath,johannesburg, 1974.
2. Cape of Goad Hope Government Gazette, 4.12.1900, I:L- 2109.
3. FORSYTH. D.R. Cape General Servz'ce Medal: the medal roll

(Johannesburg, 19.74), p. 46.
4. Ibid., p. 10.
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