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Met Tafelba-g as fokuspunt dek die skl"ywer '0 boote
versameling van oodeI:Werpe in een hoek.
'0 InIeidende hoofstuk skets op fragmentariese wyse die
ervarings van verskillende Et1ropOOr"s
waf die ba-g geklim
bet. Hy begin met die Portugese admiraal, Antooia de
Saldanha, se bestyging in 1503 00 eindig met die poging
van '0 Britse vlootoffisier, James Hohnan, in 1829, om die
berg te perd uit te ry.
Hierna behandel hy in detail die geologie van Tafelba-g,
asook die rol waf dit gespeel het in die vO<X'Sieningvan
water san Kaapstad MynboubedrywightXle in die omgewing word in '0 aparte hoofstuk ~arKiel.
Die ontstaan
van die Bergkiirnklub van Suid-Afrika vanaf 1891 t<x1991
word vervolgoos beskryi. Die velkenning van die grotte
van Tafelba-g en die ootstaan van die Suid-Afrikaanse
Speleologiese Vereniging w<rd op gesellige trant
voorgedra. '0 Volledige beskrywing van die geskiedenis
van die bekende sweefspoor word gegee. '0 Hoofstuk ocr
die verdedigingsw«ke is '0 weergawe van reedsbekoode
feite oor vestingswerke waf met verloop van tyd teen die
berg opgerlg is. Aan die einde van die book gaan die
skrywer oor om met bypassende roetekaarte die verskillende Stap-oetesvan Tafelba-g en omgewing te beskryf.
Soos met van sy vorige welke rnaak die skrywer geb"uik
van '0 mtXleskrywer. In hierdie geval bet dr. Douglas Hey,
kenner op die gebied van natuurbewaring, twee deegiike
hoofstukke ocr die flora en fauna geskryi. Hy bet ook die
slothoofstuk oor die OOwaring van Tafelba-g vo<rsien.
Alhoewel die book dus nie uitsluitlik histories van aard is
Die, bevat dit tog minderbekoode gegewens waf vir die
plaaslike geskiedoois van beiang is. In die verOOndw<rd
verwys
oa die
reedsgenoemde
hoofstuk
oor
mynboubedrywi~
waar Van Riebe«.k se pogings 00l
vir silwer te ~pekteer,
beskryf w<rd, 00 die stigting van
die Lion's Head Gold Mining Company in 1887 aal:Kiag
geniet. Ewe boeierxt is die g~te
waf handel ocr die
verskillende damrne 00 waterlemngs waf vansf die
ontStaan van die ~tting
tot vroeg in die twintigste eeu
op 00 in die OOlgewing van Tafelba-g geboo is.
Die w«k is van '0 deeglike indeks vo<rsien 00 bet selfs '0
bibliograiie waf volgoos die on<8'8keie hoofstukke ing~l
is. Die illustrasies, waarvan sommige in kleur is, vOO100g
Die alIeen die aantreklikheid van die hoek nie, maar is ook
goed by die teks geintegreer. In sommige gevalle word
minderbekende toto's uit die navorsingsversamelings van
die
Suid- Afrlkaanse
Biblioteek: en die
Kaapse
ArgiefbeWaalplek gelwuik.
Human 00 Rousseau moot gelukgewoos word.
Die
tipograiie is van '0 hoe groalte. Dit too spyt ontstaan die
vraag ci die aangeduide pys van byna RBO,OOper
eksempiaar vir '0 oorwegald popuICre welk werklik
geregverdig kan word.
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Hi~die standaardw~k van Rodney DavenP<X1bet sedoo
1977 alreeds vyf h~drukke van vier uitgawes beleef, en
wCK"ddeur resensmte as een van die gesaghebba1dste
algemene geskitXimiswerke oc." Suid-Afrika beskou.
Hi~die omvangryke vM1aal van die Suid-Afrlkaanse
geskitXimis strek vanaf die IXOehistmesetye tot Maart

1990.
Hi~die book bestaan uit twintig hoofstukke wat in twee
dele met drie afoolings elk saamgestel is. Die eerste deel,
wat oc." die tydpeck tot 1910 hanool, word op 228 bladsye
in nege hoofstukke beskryf. Hierdie eerste deel kan seker
as ' n historiese agt~grood beskou wCK"dvir die tweede deel
wat oc." die twintigste eeu handel Die vM1aal oc." hierdie
m~
tydpe.-k wCK"din elf hoofstukke of te wel 329
bladsye bcl1ande1. Vir die periodisering van die vai1aal
wCK"dpolitieke tydpeiXe gevolg: 1652, 1795, 1835, 1902,
1910, 1924, 1933, 1948, 1960, 1964, 1978, 1990. Hierdie
indeling veroorsaak byvoc."beeld dat die ekooomiese
ootwikkeling (hoofstuk 19) Die as 'n integrale deel van die
veltlaal ~l
word Die.
Die vinnige tempo van ootwikkeling in die reseote SuidAfrlkaanse geskiOOenisen geskiedskrywing is grootliks vir
die vi~de he"Siening van hi~die book v~twoordelik.
In
elk van hierdie uitgawes bet DavooP<X1 die basiese
samestelling van sy wa"k ooveranda-d gelaat. Die tweede
uitgawe van 1978 is weiDig hersien. In die derde uitgawe
van 1987 is bykans elke hoofstuk hersioo 00 die veltlaal tot
1985 bygewa"k. Hierdie vi«de uitgawe is soos die tweede
uitgawe Die veel hersien Die. DavooP<X1bet sy v~
met
vi~ jaar v~loog 00 plek-plek nuwe ~pektiewe
ingew~.
Die ~vang van die hersiening in hierdie vi«de uitgawe
is bepeck. In die eerste hoofstuk, wat oc." die vroOO
gesJr~
handel, is die joogste inta'}X'estasies oc." die
land se prdlistoriese geskiEXlenis00 die mfocane-tydper"k
bygewa"k. Hoofstukke 17 00 18, wat oc." die tydper"k
1945-1990 harMJel,bevat die nee"S1agvan die ootwikkeling
vanaf Januarle 1986 t<x met die vrylating van mnr. Nelsoo
ManOOla 00 die ooafhanklikwording
van Namibie.
Hoofstuk 19 (die ekooomiese ootwikkeling) bevat dele
nuwe paragrawe oc."die KOOK, ~te
arbeidsgeskitXimis,
massaoptredes 00 geweld.
Hoofstuk 20, wat oc." 'n
ootleding van die apardleidsamelewing handel, bevat
ewooeoos dele bywerkings. Die bylaes en aanvulloode
leesstof is ook bygewa"k.
Gesioo teal die agt~grood van die historiese mylpale
(Felx-uarleen Maart 1990) wat DavooP<X1gekies het om sy
verbaal te beeindig, hang hocistuk 20 in die lug. Dit koo
~
by die eerste twee afdelings van deel twee
geinkOl'lXX'eu"gewees bet. 'n Stewiger sintese oc." die
afsluiting van hierdie ~ uit die pen van die doyoo van die
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