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Die eietydse gebruik om die ereburgerskap van 'n bepaalde stad of dorp aan 'n persoon toe te ken, het in Engeland ontstaan en
nie by die Romeine soos soms geargumenteer word nie. In hierdie verband is ditvan belang om oorsigtelik te kyk na die
cedes waarom die Romeine burgerskap aan nie-Romeine verleen het.

ROMEINSE "EREBURGERSKAP" wyl sommige ontvangers van Romeinse burgerskap dit as
'n teenprestasie ter vergoeding van sekere dienste gelewer,
beskou bet. Oerdens dieD die toekenning van 'n ereburger-
skap altyd as 'n erkenning vir' n besondere prestasie of diens
wat aan die gemeenskap gelewer is, terwyl die toekenning
van Romeinse burgerskap dikwels as 'n omkoopgeskenk
bedoel was.

VRYMANNE EN EREVRYMANNE IN ENGELAND

Die gebmik in Suid-Afrika om die ereburgerskap van 'n
bepaalde stad of dorp aan 'n persoon toe te ken, het in
Engeland ontstaan. Om dit te kan verstaan, is dit eerstens
van belang om die begrippe "vryman" en "gilde" te ont-
leed. Teen die middel van die 12de eeu het baie dorpe in
Brittanje reeds 'n stigtingsakte ("charter") van die koning
ontvang wat aan hulle die reg verleen het om hulle eie amp-
tenare te verkies, markte te hou en om hulself in vele aDder
opsigte te regeer. Baie dorpe moes ook in hierdie verband
hulle onafhanklike status van landhere kOOp.12 Gedurende
die Middeleeue was die primere funksie van 'n dorp in Enge-
land om 'n plek te voorsien waar 'n mark gehou kon word
en ook om as sentmm te dieD vir die ambagte wat destyds
groot aansien geniet het, te wete die goudsmede, hande-
laars, glaswerkers en koetsmakers. Later het elke ambag sy
eie gilde (beheerliggaarn) gestig. Die lede van die.gildes het
Die alleen die sake van die verskillende ambagte gereel Die,
maar ook saarn met vrymanne die dorpsaangeleenthede be-
hartig omdat hulle dikwels die enigste was wat dit kon be-
kostig om regte van die landhere te koop. Die persone wat
aan die coer van sake gestaan het, was die sogenaarnde "vry-
manne" ("freemen") waarvan die meeste ook "vrymanne"

'n Romeinse burger was aanvanklik 'n persoon wat uit 'n
wettige Romeinse huwelik gebore is of wat burgerskap as
gevolg van naturalisasie verwerf het.! Later is Romeinse
burgerskap (soms verkeerdelik Romeinse "ereburgerskap"
genoem omdat dit 'n besondere eel was om 'n Romeinse
burger te word) deur die heersers in Rome en in sekere ge-
valle oak deur militere bevelvoerders aan nie-Romeine toe-
geken wat in die Romeinse Ryk gewoon het.2 In hierdie
verband bet claar Die altyd voorskrifte oar watter nie-
Romeine kwalifiseer, bestaan nie.3 Gevolglik bet die toe-
keDGing van burgerskap dikwels van die beleid en motiewe
van bepaalde heersers en bevelvoerders afgehang. In teen-
stelling hiermee is ereburgerskappe in Engeland in ooreen-
stemming met sekere riglyne en tradisies toegeken.4 'n
Verdere verskil tussen Romeinse "ereburgerskap" en die
ereburgerskappe wat eeue later in Engeland en sedert die
20ste eeu in Suid-Afrika toegeken word, is dat terwyl eers-
genoemde burgerskap van 'n wereldryk beteken bet, laas-
genoemde tot die ereburgerskap van 'n plaaslike bestuurs-
gebied beperk is.

Die vroegste toekenning van Romeinse burgerskap aan
nie-Romeine was tydens die uitbreidingsoorloe van die vroee
Romeinse republiek in Italie (509 -275 v.C).~ Gedurende
die tydperk na die geboorte van Christus is Romeinse burger-
skap tot so 'n mate uitgebrei dat claar in 212 n.C. besluit
is om dit aan aile vry inwoners van die ryk te gee.6 Sedert
72 n.C. is burgerskap in sekere gevalle oak aan nie-Romeine
wat buite die grense van die ryk gewoon bet, toegeken.7
Voor 212 n.C. en veral gedurende die tydperk voor die ge-
boorte van Christus, is die ontvangs van burgerskap deur
nie-Romeine as 'n groat eel beskou.8 In hierdie verband
bet die ontvangers 'n Romeinse naam aanvaar en dikwels
die woord "Romanus" by bulle titels geskryf.9 In die fina-
le instansie bet die nie-Romeine egter slegs burgerskap ont-
yang en Die ereburgerskap Die. Die gebruik van die woord
"ereburgerskap" om bulle status te omskryf, bet tot 'n wan-
opvatting gelei, naamlik dat die eietydse gebruik om erebur-
gerskappe toe te ken, by die Romeine ontstaan bet.

Romeinse burgerskap is om verskeie redes aan nie-Ro-
meine toegeken. Soms moes dit as 'n eerbewys dieD, terwyl
dit in aDder gevalle as 'n omkoopgeskenk of vergoeding be-
doel was.!O So byvoorbeeld bet die Romeinse staatsman en
veldheer, GariusJulius Caesar (100-44 v.C.), burgerskap as
teenprestasie aan nie-Romeine verleen wat Die teen sy be-
wind in opstand gekom bet Die. Uit die voorgaande is dit
duidelik dat claar belangrike verskille tussen Romeinse bur-
gerskap en die ereburgerskap van 'n stad of dorp is, bene-
wens die twee verskille wat reeds aangedui is. Romeinse bur-
gerskap is aan sowel gemeenskappe as individue toege-
ken,!! terwyl die ereburgerskap van 'n stad of dorp slegs
aan 'n individu toegeken word. Tweedens word die ontvangs
van 'n ereburgerskap altyd as 'n besondere eel beskou, ter-
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en winste op gemeenskaplike eiendom van die plaaslike
owerheid. Die 1835-wet het ook bepaal dat stadsklerke 'n
lys met die name van aile vrymanne ("the freemen's roll")
moes opstel en op datum hOU.23 In 1882 is 'n tweede
MunicIpal Corporations Act deur die BritseParlement aan-
vaar. Daarin is die vereistes waaraan 'n persoon moes vol-
doen alvorens by 'n vryman kon word, nader omskryf. Hier-
die wet het egter, in vergelyking met die 1835-wet, geeD
verandering met betrekking tot die posisie van vrymanne
teweeggebring nie.24 Ook die MunicIpal Corporatt'ons Act
van 188325 en die Local Government Act van 188826 het
geeD verandertng in die posisie van vrymanne teweeggebring
me.

Die woord "vryman" het as gevolg van die wetgewing
van 1835 en 1882 sy oorspronklike betekenis en baie van
sy prestigewaarde verloor. Gevolglik het die gedagte ont-
staan om in nuwe "titel" te skep wat toegeken sou word
aan vooraanstaande persone of persone wat voortreflike
dienst,e aan 'n plaaslike gemeenskap gelewer het. In hierdie
verband is in 1885 die Honorary Freedom of Boroughs Act
aanvaar. Hierdie wet het later as model vir die toekenning
van ereburgerskappe in Suid-Afrika gedien. Dit het aan
plaaslike besture in Engeland en Wallis die bevoegdheid
verleen om ereburgerskappe toe te ken aan "persons of dis-
tinction or who have rendered eminent services to the
borough' '. Die onrvanger van hierdie eerbewys sou as 'n
"erevryman" ("honorary freeman") bekend staan. Geen
addisionele stemreg, of vrystelling van die belastings of die
bepalings van 'n plaaslike owerheid se verordeninge sou aan
erevrymanne verleen word nie.27 Net soos in die geval van
vrymanne, was dit Die nodig vir 'n persoon om 'n inwoner
van 'n bepaalde dorp of stad te wees om 'n "erevryman"
van die stad of dorp te word Die. In Suid-Afrika word claar
in Engels na s6 'n persoon, net soos in Engeland, as 'n
, 'honorary freeman" en in Mrikaans as 'n "ereburger" ver-

wys. In hierdie verband onrvang 'n ereburger in Suid-Mrika
die ereburgerskap van die munislpaliteit terwyl dit in Engels
korrek is om te verwys na die' 'freedom of the munici-

pality' '. Dit sou gevolglik verkeerd wees om in Suid-Afrika
te praat of skryf van die' 'vryheid van die stad" (' 'freedom

van die gildes was.13 Die woord "vryman" was oorspronk-
lik 'n definisie van die status wat 'n persoon in 'n feodale
samelewing geniet het.14 In Engeland is die "':'oord egter
later gebmik om te verwys na 'n persoon wat die volle voor-
regte van 'n plaaslike bestuursgebied ("borough") geniet.
S6 'n vryman bet die vryheid van die stad/dorp ("freedom
of the city") geniet.l)

Die vryheid van die stadt dorp kon op vier maniere verkry
word, waarvan die eerste deur geboortereg was. Die seun
of dogter van' n vryman kon naamlik op die vryheid van
die stad/dorp aanspraak maak. Tweedens kon die titel van
vryman gekoop of as 'n geskenk ontvang word. Derdens kon
'n persoon 'n vryman word deurdat hy 'n vakleerlingskap
by 'n vryman voltooi en sodoende tot 'n gilde toegelaat
word. In hierdie verband bestaan claar voorbeelde van wees-
kiDders wat in Londen van 1715 tot 1740 vakleerlingskappe
by vrymanne voltooi bet, waarna bulle vrymanne geword
bet en gevolglik die vryheid van die stad geniet bet. Laastens
kon die vrou, weduwee en skoonseun van 'n vryman of die
eggenoot van 'n vryman se weduwee ook op die vryheid van
die betrokke plaaslike bestuursgebied aanspraak maak.16
Uit die voorgaande blyk dit dus dat 'n vryman nie noodwen-
dig 'n inwoner van die dorp of stad, waarvan hy die vryheid
geniet bet, moes wees Die.

Die gewone dorpsinwoner bet geeD seggenskap oor die
administrasie van sy dorp gehad Die. In teenstelling hiermee
bet die vrymanne waardevolle regte en voorregte geniet.
Hulle was onder andere vrygestel van die betaling van dorps-
belasting en tolgelde en was ook die enigste wat geregtig
was om hul vee op die dorpsmeent te laat wei.17 Verder
was vrymanne aanvanklik die enigste stemgeregtigdes met
betrekking tot plaaslike en parlementere verkiesings. In hier-
die verband bet vrymanne bulle posisies misbmik om parle-
mentere invloed te wert en ook om omkoopgeld van parle-
mentere kandidate af te pets. Laasgenoemde was moontlik
omdat claar in sekere parlementere kiesafdelings (" rotten
boroughs") so miD as twintig stemgeregtigdes (vrymanne)
was. IS

Gedurende die 16e eeu is die vergaderings van vrymanne
in die verskillende stede en dorpe in liggame met regsper-
soonlikheid omskep. Die regte en voorregte van vrymanne
is egter geensins hierdeur benadeel Die en gevolglik bet die
gewone dorpsinwoners steeds geeD seggenskap oor plaaslike
aangeleenthede gehad nie.19 Hierdie omstandighede bet
wanbestuur en kormpsie bevorder.2O In 1832 bet die Britse
Parlement die Reform Act aanvaar waardeur parlementere
stemreg uitgebrei is. Hierdie wet bet egter geensins besluit-
Deming op plaaslike vlak gedemokratiseer nie.21

In 1835 bet die Britse Parlement die Municipal Corpora-
tions Act aanvaar. Die munisipale ordonnansie wat die vol-
gende jaar in die Kaapkolonie gepromulgeer is en later deur
die Boererepublieke nagevolg is, was na die voorbeeld van
hierdie Britse wet.22 Die 1835-wet bet bepaal dat munisi-
pale fade voortaan die regsverpersoonliking van gemeen-
skappe in Engeland en Wallis sou wees, wat verkies word
deur, optree namens en verantwoording verskuldig is aan
die dorpsbewoners. Die titel van vryman sou ook Die meer
gekoop of as 'n geskenk ontvang kon word nie. Sodoende
is baie regte van vrymanne afgetakel. Vrymanne was egter
steeds stemgeregtig met betrekking tot plaaslike en parle-
mentere verkiesings. Verder bet 'n vryman, sy vrou, wedu-

wee, seun, dogter, dieeggenootvan 'ndogterofweduwee
van 'n vryman en vakleerlinge wat by vrymanne ingekon-
trakteer was, feitlik aile bestaande regte en voorregte behou.
Hulle was onder andere steeds van die betaling van belas-
tings en tolgelde vrygestel en kon bulle vee op die dorps-
meent laat wei. Verder sou bulle steeds deel in die rente
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like bestuursgebied sou word (uitgesluit die wat die titel
van vryman gekoop of as 'n geskenk ontvang bet), en oak
diegene wat inwoners van die betrokke plaaslike bestuursge-
hied is, sekere regte sal geniet. Dieselfde regte sal oak opge-
eis kan word deur die vrou, weduwee, seun en dogter van
'n vryman. Die eggenoot van 'n dogter van 'n vryman, die
eggenoot van 'n weduwee van 'n vryman, asook 'n persoon
wat vir' n vakleerlingskap by 'n vryman van die plaaslike
bestuursgebied ingekontrakteer is, bet vir dieselfde regte
gekwalifiseer. Hi&die regte bet hoofsaaklik betrekking op
flOansiele voordelewat mag spruit uit sekere gemeenskaplike
bates van die plaaslike bestuur.31 Hierdie sogenaamde reg-
te bet egter tans feiclik geeD wesenlike betekenis meet Die.

EREBURGERSKAP IN sum-AFRIKA

Die burgemeester van Venuoerdburg, Raadslid P.A. van Niekerk, sleek
'n lapelwapen vir die Staats president, mnr. P. W. Botha, aan. By dieselfde
geleentheid (8 Maar! 1985) is die ereburgerskap van die dorp aan mnr.
Botha oorhandig.

FQTO,BEEID

Ereburgerskap is 'n eerbewys wat in Suid-Afrika seden die
tweede helfte van die 20ste eeu deur 'n munisipale raad
betoon word aan persone wat dit na so 'n raad se mening
waardig is. Die gebruik is tot 'n groot mate gebaseer op
die Honorary Freedom of Boroughs Act wat in 1885 deur
die Britse Parlement aanvaar is en waarna reeds verwys is.
Ereburgerskap bring in Suid-Afrika feitlik geeD voorregte
mee Die en dit kan Die henoep word Die. So byvoorbeeld
is die enigste voorreg wat 'n ereburger van die stadJohannes-
burg gedurende die jare sestig geniet bet, dat sy naam bo
die van oud-burgemeesters op die stadsamptelike onthaallys
verskyn en dat vademekums van die stadsraad aan horn ge-
stuur word. 32 Net soos in Brittanje hoef die ontvanger van

'n ereburgerskap Die 'n inwoner van die betrokke munisipa-
liteit te wees Die.

In Kaapland word ereburgerskappe toegeken ingevolge
die Munisipale Ordonnansie (Ord. 20 van 1974), anikel
186(9). Die ordonnansie bepaal dat 'n munisipale raad "ere-
burgerskap" van die munisipaliteit kan verleen aan die per-
SOfie wat na sy mening dit waardig is ("a municipality can
confer the freedom of the municipality on such persons as
it may consider wonhy thereof'). Hieruit is dit duidelik
dat dit foutief is om in Engels die benaming "honorary citi-
zen" (verkeerdelik afgelei van die Afrikaanse woord "ere-
burger") te gebruik. Verder blyk dit uit hierdie ordonnansie
dat 'n persoon byvoorbeeld die ereburgerskap van die Muni-
sipaliteit Bellville sal ontvang en Die die ereburgerskap van
die stadBellville nie. In artikeI186(10) van dieselfde ordon-
Dansie word verwys na die toekenning van medaljes, aan-
denkings, adresse of ander herdenkingstekens. Hierdie toe-
kennings hou egter geeD verband met die toekenning van
ereburgerskap nie.33

In Natal word ereburgerskappe toegeken ingevolge die
Ordonnansie op Plaaslt'ke Owerhede (Ord. 25 van 1974),
artikel 264( 3 5 ), wat bepaal dat die raad van 'n munisipaliteit
die ereburgerskap van die munisipaliteit kan verleen aan

of the city") soos die gebruik in Engeland is. In hierdie ver-
band gee die Munistpale Ordonnansie (Ord. 20 van 1974)
van die Kaapprovinsie en die Ordonnansie op PlaasltRe
Owerhede (Ord. 25 van 1974) van Natal, waarna later verwys
word, baie duidelik uitsluitsel.28

Die feit dat claar nooit in Suid-Afrika vrymanne was Die,
verklaar onder andere hoekom die woord "ere burger" in
Afrikaans gebruik word. In Engels word die benaming
, 'honorary freeman" om dieselfde rede soms verkeerdelik

deur "honorary citizen" vervang. Die keuse van die woord
"citizen" kan waarskynlik na Engeland teruggevoer word,
waar dit oorspronklik gebruik is om lidmaatskap van' n
plaaslike owerheid aan te dui, terwyl die woord "onder-
daan" ("subject") gebruik is om 'n persoon se verhouding
met die staat (monarg) te beskryf. "Citizenship" bet eelS
later die betekenis van burgerskap van ' n bepaalde land

gekry .29 Die Mrikaanse woord "burger" bet in hierdie ver-
band waarskynlik ook 'n rol gespeel.
In Engeland is die bepalings van die Honorary Freedom of
Boroughs Act (1885) met enkele wysigings in die Local
Government Act van 1933, SODS gewysig, opgeneem. Die
1933-wet bet bepaal dat die raad van 'n plaaslike bestuursge-
bied vooraanstaande persone en persone wat voonreflike
dienste aan die betrokke dorp of stad gelewer bet, erevry-
burgers ("honorary freemen") van die dorp I stad kan maak.
In hierdie verband moet 'n twee-derde meerderheid verkry
word op , n spesiale raadsvergadering wat vir die doel bele

word. Die toekenning mag egter geeD finansiele voordele
vir die onrvanger inhou Die en hy kan Die op die voorregte
wat "gewone" vrymanne geniet, aanspraak maak Die. Ver-
del magtig die wet 'n plaaslike bestuur om 'n redelike be-
drag geld beskikbaar te stel met die doel om 'n oorkonde
te laat druk wat in 'n duursame houer aan die erevryman
oorhandig word. Die betrokke stadsklerk moet, indien claar
reeds voor die atkondiging van hierdie wet' n ererol bestaan
bet, voongaan om die rol op datum te hou deur die name
van nuwe erevrymanne en "gewone" vrymanne daarop aan
te bring.30

In die Local Government Act (1933) is ook 'n volledige
uiteensening van die toelatingsvereistes vir en die regte van
"gewone" vrymanne en aDder inwoners van plaaslike be-
stUursgebiede gegee. In hierdie verband bet die wet bepaal
dat aile persone wat, indien die Municipal Corporations Act
(1835) Die bestaan bet rue, vrymanne van 'n bepaalde plaas-~

28 Gekonsolideerde ordonnansies en regulasies lIan Natal 8, p. 154
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die Goeie Hoop 3, p. 2953 (Ord. 20 van 1974, an. 186).
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die bepaling is in 1647 deur Cromwell se parlement herbe-

vestig.39
Die kwessie van vryheid van toegang is in 1769 op die

spits gedryf toe' n afdeling gewapende soldate, nadat bulle
'n opstand by Spitalfields onderdruk bet, deur die midde-
stad van Londen gemarsjeer bet tot groot ontsteltenis van
talle inwoners. Die burgemeester bet dadelik by die Minister
van Oorlog beswaar gemaak. Laasgenoemde bet onderneem
dat s6 'n voorval nie weer sal plaasvind nie. Voortaan sou
'n afdeling soldate vooraf van die burgemeester toestem-
ming moes kry, alvorens bulle die stad kon ingaan.4o

Die Komitee van Voorregte van Londen bet in 1924 be-
sluit dat slegs ses regimente die voorreg van vryheid van toe-
gang tot die stad op 'n permanente basis sou geniet. Indien
'n regiment seremonieel van die voorreg gebruik wil maak,
moet die burgemeester formeel van s6 'n voorneme in ken-
nis gestel word. Die burgemeester sal clan die stadsbalju na
die grens van die stad stuur waar laasgenoemde op gepaste
wyse verlof aan die betrokke regiment sal verleen om deur
die stad te marsjeer;41

Net soos in Brinanje is dit in Suid-Afrika vandag normaal-
weg gebruiklik dat slegs eenhede aan wie die vryheid van
toegang tot die stad verleen is, toegelaat word om met ge-
velde bajonette, wapperende vaandels en tamboerbegelei-
ding, deur die strate van 'n stad te marsjeer. Hierdie vergun-
fling is 'n simboliese bewys van die vertroue wat die burger-
like bevolking in 'n bepaalde militere eenheid het.42

Eerbetoning aan 'n weermagsdeel in Suid-Afrika bet al
so vroeg as 1879 geskied. Die stad Durban bet naamlik in
Augustus van die jaar na afloop van die Zoeloe-oorlog die
Durban Mounted Rifles by 'n dinee as gas van die burge-
meester onthaal. In Julie 1915 bet dieJohannesburgse stads-
raad na afloop van die Suidwes-Afrika-veldtog 'n sertifikaat
aan die Rand Light Infantry gestuur; daarin is die eenheid
by sy terugkeer in Johannesburg verwelkom en gelukgewens
met die sukses wat behaal is. Dit kan moontlik as die begin
van die tradisie in Suid-Afrika van die verlening van vrye
deurgang van die stad aan weermageenhede beskou word.
In 1955 is lede van die Regiment Langenhoven deur die
stadsraad van Robertson onthaal en bet bulle deur die dorp
se strate gemarsjeer. By die geleentheid is claar op informele
wyse aan die eenheid die vryheid van toegang tot Robertson
toegeken. In die seremoniele handboek van die Suid-Afri-
kaanse Weermag (1955) was claar geen afdeling wat die vry-
heid van toegang tot dorpe of stede behandel bet nie. Eers
in 1966 is 'n weermagsorder uitgevaardig om die aanvaar-
ding van s6 'n eerbewys deur weermagsdele te magtig.43

enige persoon van aansien of iemand wat uitstaande dienste
aan die munisipaliteit gelewer bet en adresse aan besoekende
burgemeesters en aan persone wat die ereburgerskap van
die munisipaliteit ontvang aanbied, met dien verstande dat
die stadsklerk 'n lys van al sulke persone moet opstel en
hOU.34 Anders as in Kaapland moet stadsklerke in Natal
dus 'n lys met die name van al die ontvangers van ereburger-
skap (algemeen bekend as 'n ererol) opstel en bewaar.

In die Vrystaat en Transvaal bestaan claar rue ordonnansies
waarin vir die toekenning van ereburgerskap voorsiening
gemaak word nie. Toekenning claar geskied kragtens die al-
gemene bevoegdheid van munisipale rade.3~ In Transvaal
byvoorbeeld magtig die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur
(Ord. 17 van 1939), soos gewysig, nie in spesifieke terme
die toekenning van ereburgerskap nie. Dit bet egter die ge-
bruik geword om kragtens artikeI79(33) van hierdie ordon-
nansie die Administrateur te versoek om die toekenning van
sodanige ereburgerskap en die uitgawe daaraan verbonde
as synde 'n doel ingevolge voornoemde ordonnansie te be-
skou en as sodanig goed te keur. In die geval waar 'n stads-
raad wel in sy begroting voorsiening gemaak bet vir so 'n
toekenning, met ander woorde indien bulle oor fondse be-
skik om enige uitgawes te dek, word die goedkeuring van
die Administrateur nie benodig nie. Kragtens die betrokke
ordonnansie moet 'n raadsbesluit om 'n ereburgerskap toe
te ken, geneem word.36

'n Raadsbesluit is die eerste slap in die toekenning van
'n ereburgerskap. Die betrokke raadsbesluit behoon in bree
trekke aan te dui walter tipe funksie gepaard moet gaan
met die spesiale raadsvergadering waar die toekenning aan
die toekomscige ere burger gedoen gaan word. Nadat die toe-
komstige ere burger aangedui bet dat hy bereid is om die
ereburgerskap te aanvaar, kan 'n spesiale komi tee van die
raad aangestel word om saam met die stadsklerk met die
nodige feelings belas te wees en clan die feelings aan die
bestuurskomitee van die raad voor te le.37

Die aard en omvang van die plegtigheid waanydens die
ereburgerskap toegeken word, wissel na gelang van plaaslike
omstandighede. Dikwels bestaan s6 'n plegtigheid uit drie
komponente waarvan die eerste 'n erewag is wat deur die
toekomstige ere burger geinspekteer word. Die erewag word
normaalweg deur die plaaslike kommando-eenheid van die
SAW gevorm. Wanneer die ontvanger van die ere burger-
skap die Staatspresident is, kan die Staatspresidentswag ver-
sock word om die erewag te vorm. Die tWeede komponent
is 'n spesiale raadsvergadering waartydens claar onder andere
'n oorkonde in 'n duursame houer (normaalweg 'n kissie
van bout vervaardig) aan die ere burger oorhandig word. Ver-
der word die inhoud van die oorkonde aan die aanwesiges
voorgelees en die ere burger word die geleentheid gebied om
'n kon toespraak te lewer. Die derde komponent is 'n for-
mele onthaal.38

VRYHEill VAN TOEGANG TOT DORPE EN STEDE

Die gebruik in Suid-Afrika om die vryheid van toegang tot
stede en dorpe aan militere eenhede toe te ken, bet in die
Britse hoofstad ontstaan. In hierdie verband is spesiale regte
wat die toegang tot gewapende magte binne die grense van
Londen beheer oor 'n lang tydperk vasgestel. Aanvanklik
bet 'n geskilpunt bestaan rondom die vraag of burgers van
Londen verplig kon word om militere diens buite die stads-
grense te vertigo In hierdie verband bet Koning Eduard in
1327 bepaal dat inwoners van Londen nie verplig kon word
om aan vyandelikhede buite die stad deel te neem nie. Hier-

34 Gekonsolideerde ordonnllnsies en regulllsies vlln Nlltal 8, p. 154

(Ord. 25 van 1974, an. 264).
3~ Ensiklopedie vlln die wereld 4 (Stellenbosch, 1973), p. 26.
36 Provinsie Trllnsvl1(1/: Ordonnllnsies en regulasies insluitende voor.

Uniewetgewing, pp. 53 en 53a (Ord. 17 van 1939, an. 79(33»; In1igtingswk
vir toekenning van ereburgerskappe, pp. 2-3.

37 InligtingstUk vir toekenning van ereburgerskappe, p. 3.
38 Ibid:, pp. 7 en 15.
39 Konsep vir nuwe seremoniele handboek van die SAW, p. 1 (beskik-

baar by die Militere lnformasieburo, Pretoria: pamflette no. 4843, docs
234); inligting verstrek deur luit. A. de la Rey, Militere lnformasieburo,
Pretoria, Oktober 1984.

40 Ibid.
41 Konsep vir nuwe seremoniele handboek van die SAW, p. 2.
42 lnligting (skriftelik) verstrek deur mnr. j.C.G. Millar (kyk voetnoot

17); Konsep vir nuwe seremoniele handboek van die SAW, p. 2.
43 SUID-AFRIKAANSEWEERMAG. Seremontele hllndboek (1955); Konsep

vir nuwe seremoniele handboek van die SAW (bylae: "Suid.Afrikaanse
verband van die gebtUik vryheid van die stad -vrye deurgang van die

stad").
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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 byvoor-
beeld in hierdie verband dikwels verwys na "vryheid van
die stad" ("freedom of the city"), terwyl die terme "vrye
toe gang 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 per-
sons".44 Omdat "freedom of the city" (ereburgerskap)
slegs aan individue toegeken word en Die aan weermageen-
hede 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 die-
self de handboek, naamlik "freedom of entry into a city or
town",45 is egter korrek en behoort in Afrikaans "vryheid
van toe gang tot 'n stad of dorp" te wees.8

Die langste hoofstuk word gewy aan die waarskynlike ligging van die
ou kerkgrond wat in 1694 aan die gemeente Drakenstein toegeken is. In
die verband word breedvoerig verwys na die historiese aangrensende plase
suid en noord van Het Sticht Simondium en random die Oude Kerk. Onge-
lukkig word die senuale tema weer eens deur onnodige detail, naamlik
biografiese besonderhede oar die grondeienaars, op die agtergrond geskuif.

Tipografies is die publikasie redelik netjies, maar sommige van die kaarte
en foto's kon tegnies betel versorg gewees bet. Ten spyte hiervan is die
ses kaarte 'n belangrike bran van inligting. Uit die teks is dit duidelik dat
die skrywer geen moeite ontsien bet om bronne op te spoor nie en dat
hy tel plaatse ondersoek ingestel bet. Dit is jammer dat daar in die werk
geen verwysings na bronne (voetnote) of 'n bronnelys is nie, aangesien
die skrywer in die teks na verskeie "interessante" bronne verwys. Nieteen-
staande hierdie leemteis die meeste van die skrywer se argumente en inter-
pretasies suiwer.

Ofskoon die taalgebruik oar die algemeen bevredigend is, maak die
skrywer te veel gebruik van uitdrukkings soos om geskiedkundige redes
word eerstens verwys nil, om historiese redes word vervo/gens /ig gewerp
op en vervolgens word kort/iRs. ..(vergelyk pp. 2, 3 en 4). Die belangtikste
kritiek teen die werk is egter dat daar dikwels van die sentrale tema afgewyk
word om detail te verskaf wat nie werklik nodig is vir die ontplooiing van
argumente nie.

In sy gehe~l gesien, is hierdie 'n bydrae waarop prof. De Villiers uots
kan wees, hoofsaaklik omdat h.y antWoorde verskaf op VIae wat nag nie
juis deur professionele historici beantWoord is nie. Dit is"'n bran wat met
vrug geraadpleeg kan word deur historici wat in die geskiedenis van die
Drakensteinvallei belangstel.

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. DE VllllERS. Die moontlike jigging IIlIn die ou Frllnse Hugenote
kerkie (1694-1716) met sy Dude Kerk Grond en die historiese omliggende
p/are te DrIIkenstein. NG Sendingpers: Bloemfontein, 1984. 76 pp. Ge'ilIus-
treerd.

De Villiers se werk sa! verwelkom word deur Kaapse historici by wie daar
nag altyd tWyfel bestaan het oor die presiese ligging van die eerste Hugenote
kerkie in die Drakensteinvallei. Die gemeente Drakenstein is in 1691 gestig
en die kerkie is van 1694 tot 1716 deur die gemeente gebruik. In die inlei-
dende hoofsruk word die plaas &bylonstoren (Simondium) en die oor-
spronkIike plase van die proefplaas Bien Donne (Groot-Drakenstein) onder
die vergrootglas geplaas. Die gedeeltes hou weinig verband met die sentrale
tema van die werk en doen beslis afbreuk aan die kontinuiteit daarvan.

Hoofsruk 2 skets in bre'e trekke die totstandkorning van Het Sticht Simon-
dium (tans Laerskool Pierre Simond) en die verband tussen die skoal en
die Oude Fransche Kerk Grond. Op 'n transponkaan van 1852 word die
skoolgrond (ongeveer 2'/1 morg/2 hektaar) aangedui as 'n deel van die
Oude Kerk Grond (48 morg/ongeveer 41 hektaar). Ongelukkig wyk die
skrywer van die sentrale tema af en word die eietydse geskiedenis van Laer-
skoal Pierre Simond in te veel detail behandel.

In hoofstuk 3 word die ontstaan en moontlike ligging van die kerkie
geskets. Met behuIp van onder andere 'n kaart van die V.O.C. en die eerste
notuleboek van Het Sticht Simondium het die skrywer vasgestel dat die
kerkie ongeveer 120 meter wes van die woonhuis van die plaas Rust-en-
Vrede gelee was. Die woonhuis is in 1815 gebou en word steeds bewoon.
In hierdie gedeelte bestee die skrywer egter te veel aandag aan die verduide-
liking van sy navorsingstegnieke en aan die geskiedenis van die gemeente
Drakenstein.

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 deesdae feitlik sinoniem met die geskiedenis
van vera! :lie 19de-eeuse Vrystaatse samelewing. Hierdie gevierde roman-
skrywer bet die afgelope paar jaar gewis vir horn 'n staanplek verwerf in
die geledere van historici en ander wetenskaplikes wat die eertydse "model-
republiek" as tema vir hul navorsing of belangstelling gekies bet. Uit sy
pen bet a! 'n hele fits artikels en publikasies gevloei; afgesien van sy verdiens-
telike werk oar die hoofstad Bloemfontein bet hy horn onder meer toegespits
op biografiese sketse en bronnestudies oar sowel bekende as obskure Vry-
staters. 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 onrwikke-
ling van die Vrystaat sedett die vroegste rye in al sy volheid en verskeidenheid
te probeer weergee" (voorwoord). Dat hierdie doelstelling grootliks verwerk-
lik is, blyk uit die nagenoeg 2 600 geannoteerde inskrywings wat die vol-
gende 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 arti-
kels in periodieke werke, asook ongepubliseerde verhandelinge en proef-
skrifte. 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 Granje-
Vrystaat wat in 1954 deur M.C.E. van SChOOf en S.I. Malan opgestel is,
was dit in hoe mate wel die geval). Sy benadering is ruim en omvat bene-
wens die politieke, oak die sosio-ekonomiese en -kulturele onrwikkeling
van aile gemeenskappe in die gebied. Sodoende ontsnap hy terselfdettyd
aan die neiging by sommige skrywers om 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
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