se briewe en/of dagboek wac die Brenthurst-biblioteek
gedurende 1971
bekom het. Volgens Spies bestaan claar egter geen twyfel oar die egtheid
van die inhoud nie (soos kontrole van gegewenswac daarin voorkom trouens
bevestig het).
Die dagboek/briewe is interessante leesstof en bevat 'n magdom gegewens
wacvir die belangstellende in die Tweede Anglo-Boereoorlog se geskiedenis
van groat waarde is. So byvoorbeeld herskep dit die oorlogsatmosfeer van
ontbering, gevaaren dood, verlange na veiligheid van die tUisland, afgewissel
met humor avontuur, pyn en lyding. lnsiggewend is verwysings na die
lewensornstandighede van swartes,die vernietigmg van eiendom, die streng
optrede teenoor die Kaapse rebelle, en die daaglikse lief en leed. Albadie
was inderdaad 'n fyn waarnemer wac horn oak plek-plek krities oar die
wyse van oorlogvoering uitlaat.
A soldier in South Ajrtca is 'n waardige toevoeging tot ons historiografie
-en meer bepaald tot die van die veelbewoe tydperk 1899-1902. Dit behoon met groat vmg deur studente en navorsers gebmik te word.

I.H. SNYMAN
Staatsargiefdiens

J. WAIJON. Old Cape ftrmstellds. Human &
Rousseau: Kaapstad, 1989. 147 pp. Geili.
R60,OO (eksklusief).
ISBN 0 7981 2592 6.
Uit die pen van dr James Walton bet reeds
talle artikels en hoeke oar die inheemse argitektuur -en veral die Suid-Mrikaanse en Kaapse
volksboukuns -gevloei.
Sy jongste werk oar
die ou Kaapse plaasopstalle is 'n baie nuttige
naslaanbron vir diegene wat die sosiale en
ekonomiese geskiedenis van Suid-Mrika navors.
Dit bevat hoofstukke oar die historiese agtergrand van die Kaapse argitektuur, Kaapse plaasopstalle van die 17de en 18de eeu, die lineere
huisplan (longhouse) en opstalle op wingerd- en veeplase. Dit alles word
afgerond en deeglik toegelig met nie minder nie as 280 illustrasies.
Die historiese belang van 'n hoek 5005hierdie waarin die volksboukuns
geboekstaaf en visueel vasgeleword, spreek uit Walton se opmerking (tydens
'n onlangse bekendstelling van sy werk) dat ongeveer die helfte van al die
geboue waf hy bespreek, nie meer bestaan nie. Dit herinner die historikus
daaraan dat die volksboukuns as belangrike bran van historiese inligting
vinnig besig is om te verdwyn.
Vir die naspeuring van die heel vroegste Kaapse plaasopstalle en hoe
bulle daar uitgesien bet, bet Walton hoofsaaklik 'n bran gebtuik waf die
eerste keer in F. Smurs (red.) se Stel/enbosch drie eeue aangewend is. Dit
is natuurlik lanka! bekend aan navorserswaf die vroee Kaapse aktes geraadpleeg bet. Op hierdie ou 'geillustreerde' grondbriewe -vera! die van landmeter Johannes Mulder -verskyn
die grondplanne van die ou Kaapse
opstalle, dikwels aangevul met 'n tekening van hoe die huise gelyk bet.
Hiervan kon Walton sekere basiese kenmerke aflei: almal was reghoekige
rietdakstrukture met die ingang aan die een sykant, terwyl die ander sykant
met 'n groterige skoorsteenskag gepronk bet. Getrou aan die tradisie van
al die vroee landmeters is Mulder se gronddiagramme opgeluister met 'n
lustige rokie wat by elke huisie se skoorsteen uitborrel!
Ons bet al daaraan gewoond geword dat boeke oor die Suid-Afrikaanse
argitektuur eintlik te veel aandag aan die elegansie van die Kaaps-Hollandse
gewelhuise gee en sodoende die minder opvallende opstalle van die wynen veehoere verwaarloos. Walton se werk stel hierdie tekortkoming reg en
dit word waarskynlik die grootste bydrae van die publikasie dat veral die
veeboer se opstal en geboue-tipes 5005die korbeelhuise 'n regmatige plek
kty. Daarby word trapvloere, kookskerms, wolwehokke, stalle, brakdakke,
veekrale en vark-, hoender- en duiwehokke nie verwaarloos nie. Walton wys
deurgaans daarop hoe wisselende Kaapse ekonomiese toestande die boukuns
belnvloed bet.
Enkele van Old Cape ftrmsteads se kaarte is nie baie professioneel afgewerk nie. Hoewel die register van plase handig is, sou dit baie btuikbaarder
wees as dit ook persone en ander onderwerpe ingesluit bet. Die verwysingstegniek en erkenning van geraadpleegde bronne laat oak ietwat te wenseoor.

l.C. VlSAGIE
Universiteit van Ste/lenbosch
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B. WARNER(red.). The Cape diary and letters
of William Mann: astronomer and mountaineet; 1839-1843. Vriende van die Suid-Mrikaanse Biblioteek: Kaapstad, 1989. 104 pp.
Geillus. Prys onvermeld.
ISBN 0 86968 093 5.
William Mann se egodokumente is voorsien
van 'n inleiding, historiese aantekeninge oar die
skrywer asook opmerkings oar die oorspronklike
bronne. Daarbenewens word in die voetnote
heelwat verduidelikings oar plekke, persone en
gebeure verskaf. Die oorspronklike briewe en
dagboek word in die biblioteek van die BergkIimk1ub van Suid-Mrika en die Kaapse Argiefbewaarplek gehuisves. In 1946 bet K.H. Barnard, desrydse direkteur van
die Suid-Mrikaanse Museum, die briewe en dagboek getranskribeer en van
genealogiese notas voorsien. Die publikasie is grootliks op Barnard se
manuskrip gebaseer,maar Brian Warner bet die teks teen die oorspronklike
dagboek en briewe gekontroleer en talryke kotreksies en toevoegingsgemaak.
Mann se briewe aan sy familie in Engeland gee 'n duidelike en volledige
uiteensetring van sy avonture aan die Kaap die Goeie Hoop. Die dagboek
daarenteen is deels as 'n joernaaI en deels as 'n memoire geskryf. Aangesien
dit dUS volgens die red.akteur nie maklik lees of van veel belang vir die
algemene leser is nie, is die dagboek hoofsaaklik gebruik om 'n lang brief
oar een van sy reise aan te vul. Van April totJunie 1843 bestaan claar egter
geen briewe nie en word slegs op die dagboek staatgemaak.
William Mann is op 25 Oktober 1817 gebore in lewisham, Kent. Na
sy skoolopleiding op Gibraltar waar sy vader bevelvoerende offisier van die
Royal Engineers was, is hy na Chatham in Engeland om verder te srudeer.
Op 12April 1839 is hy aangestelas tweede assistentby di~Koninklike Stetrewag aan die Kaap die Goeie Hoop. In 1845 is hyterug Engeland toe vir
behandeling nadat hy van 'n perd geval bet. Hy bet in 1847 na die Kaap
teruggekeer waar hy tot sy dood in 1872 gebly bet. In 1853 is hy getroud
met die dogter van die hoof van die Koninklike Sterrewag.
Mann sewerk by die sterrewag bet horn op talle ekspedisiesna die binneland gelei. Sy briewe bevat hoofsaak1ik inligting oar die topografie, plantegroei en begaanbaarheid van die paaie in die gebied waar hy gereis bet.
Hy beskryf oak die inwoners, bulle lewensomstandighede, opvoedingspeil
en gesindheid teenoor reisigers. Dit blyk duidelik dat hy die boere in die
binneland as agterlik beskou bet (pp. 50, 63 en 84).
Gedurende 1840 bet Mann en twee vriende op eie inisiatief 'n verkenningstog ondemeem van hul kamp in die Swanland oar die Bergrivier en
toe deur die Piketbergreeks tot in Piekenierskloof en die Sederberge. Van
claar is bulle na die Olifantsriviervallei (naby die teenswoordige Citrusdal)
en deur Elandskloof tot in die Koue Bokkeveld. Oar die Witsenberge is
bulle na Tulbagh en Worcester en daarvandaan met groat moeite oar Du
Toitsk100fpasna die Paarl waarbulle op Oujaarsdagaand 1840 aangekom bet.
Mann se dagboek begin inJanuarie 1843 toe hyop 'n uitgebreide werksekspedisie saam met onder andere die beroemde botanikus N. Wallich na
die binneland venrek bet. Die tog bet bulle noordwaarts oar die Olifantsrivier geneem en sesmaande geduur. By bulle aankoms by die Sederberge
bet Mann een van die pieke (Sneeukop) uitgeklim om opmetings te doen.
Van claar is bulle na die huidige Clanwilliam en Citrusdal. Op pad terug
bet bulle in die omgewing van die huidige Vanrhynsdorp, Vredendal en
Nuwerus oak opmetingswerk gedoen.
By die lees van die dagboek en briewe kom 'n mens onder die indruk
van die geweldige ontberings wat die vroee reisigers moes deurstaan: vir
dae was claar bykans geen water of kos nie, moes bulle in die veld slaap,
onherbergsame dele te voet afle of wilde diere en uiterste kIirnaatstoestande
trotseer. Alhoewel die publikasie slegs vier jaar dek, sal die historikus en
die belangstellende leser dit baie nunig vind. Min reisigers bet destyds
deur die gebiede gereis en nag mindel bet sulke volledige beskrywings nagelaat. Voons bet geen vroee reisiger berig oar die gevare en ontberings verbonde aan die kIim van belangrike bergreekse in die Wes-Kaap nie.
Mann bet sy dagboek en briewe geillustreer en 'n aantal van die sketse
is in die publikasie afgedruk. Alhoewel die illustrasies toepaslikis, is die
reproduksie daarvan rue alryd van hoogstaande gehalte nie; oak Mann se
eie rota is nie baie duidelik nie. 'n Emstige leemte is die afwesigheid van
enige harte, jets wat beslis nunig sou wees vir persone wat met die omgewing onbekend is. Daar is voons nie 'n inhoudsopgawe en lys van illustrasies
om naslaanwerk te vergemaklik nie. Ten slone is die bibliografie yl en word
die bronne nie in die voorwoord vermeld nie.
Genoemde punte van kritiek ten spyt, verskaf hierdie publikasie aangename leesstof en kan dit aanbeveel word by almal wat in vroee reisverhale
en streekgeskiedenis belangstel.
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