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open bare diens kon opkommandeer nie.48 Sommige
Franschhoekse boere bet leningsplase in Riviersonderend
besit waarheen bulle hul osse kon stuur indien die weiding
te skaars geword bet. In 1803 bet Pieter Eduard Hauman
van die plaas Laborie sy vee na sy leningsplaas Sandrivier
"oor Doornrivier" gestuur waar Pierre Joubert se trekosse
bulle ook bevind het.49

Uit die opgawes van 'n klompie Franschhoekse boere in
1811,50 blyk dit dat veeboerdery in werklikheid gering in
omvang was. Tog word dit ook duidelik watter belangrike
rol die trekdier in die landbou gespeel bet:

teit van die Noorde ),Johann Tempelhoff (ver-
bonde aan die Universiteit van Venda) en Bri-
-,--~ ~.,-,., ,~ ww

Verskeie Franschhoekse boere bet ook op 'n beperkte skaal
kleinvee soos skape en bokke aangehou. Tussen 1803 en 1827
bet die soort boerdery egter min vooruitgang gemaak. Die
welgestelde Pierre Joubert van die plaas La Provence wat van
1803 tot 1811 veldkornet van Franschhoek was, was die
enigste boer wat enigsins 'n bydrae op die gebied gelewer
bet. Hy bet in 1803 slegs 95 aanteelskape besit maar binne
twee jaar 'n kudde van 782 opgebou. Dit hetbeteken dat
hy in 1805 die eienaar van ongeveer 65% van die totale getal
aanteelskape in die veldkornetskap Franschhoek was. In la-
tete jare bet sy kudde egter geleidelik gekrimp sodat hy in
1819 oor slegs 300 aanteelskape beskik bet. Teen 1822 is nie
meet met aanteelskape in die Franschhoekvallei geboer nie
en net enkele boere bet nog hamels vir slagdoeleindes aange-
hOU.51

n Probleem war meestal In 'n saamgestelde
word, is om ver-

skillende skrywers se bydraes tot 'n hegte eenheid saam te snoer. 1'1 die
inleiding word 'n beknopte beeld gegee van die geografiese geaardheid
van en toer:iste-aantreklikhede in die gebied. Dit bevat oak 'n oorsig van
die Swart stamme war die kontrei seden die 16de eeu bewoon her. Hoewel
die daaropvolgende opskrif ("En toe kom die witman ...") hierby aansluit,
word die inhoud so wydlopig aangebied dat aan Blanke vestiging in Hae-
nertsburg feitlik net tetloopse aandag gegee word. Die leser kry nietemin
'n bree indruk van Haenertsburg se rol en posisie iqdie nedersettingsgeskie-
denis van Noord-Transvaal asook van die faktore war tot vestiging aanIeiding
gegee her. Voorts dra die bevolkingsyfers en name van die eerste Blankes
tot grater insig omtrent die vetlede en ontwikkeling van hierdie afgelee

houtkappergemeenskap by.
In die derde hoofstuk word aspekte soos dorpstigting (1887), die opmeet

en uitleg van etwe en straatnaamgewing in die dorp beskryf. Die aanstelling
van die eerste mynkommissaris, belangrike figure 5005 Carl Ferdinand
Haenen (na wie Haenertsburg vernoem is), die posdiens, onderwys, myn-
maatskappye, goudproduksie, ootloe teen Swanes in die omgewing, rnilitere
aktiwiteite en skermutselings tydens die Tweede Anglo-Boereoorlog en om-
standighede na afloop van die oorlog kom oak onder die soeklig. Aan)ohn
Buchan, een van Milner se "Kinderganen", word spesiale aandag gegee,
veral weens sy lief de vir die omgewing war in 'n paar boeke war hy gesktyf
her na yore kom. Oak die ontwikkeling van die mynbedtyf en die vestiging
van nuwe boerderymetodes en gewasse word behandel.

Die vootlaaste hoofstuk skets die ontstaan van die bosboubedtyf in die
Haenertsburg-omgewing, die vetwaarlosing en uiteindelike bewaring van
inheemse borne, asook die omstandighede van die eerste bosbouers. In
die slotgedeelte volg 'n opsomming van die huidige toedrag van sake in
die Noord-Transvaalse dorp.

Foto's en kaarte vul die tweetalige teks effektief aan en ten spyte van
enkele spel- en sinsboufoute lees die werk vlot. Die gedenkboek is weliswaar
geen omvangryke plaaslike en streekgeskiedenis nie -tog behoon dit waar-
devolle leesstof vir inwoners, die toeris en die belangstellende navorser te
hied.
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Die Blanke nedersetting wat teen die einde van die 17de
eeu in die Franschhoekvallei ontstaan bet, was 'n direkte
gevolg van die koms van die Hugenote na die Kaap. Sedert
sy oopstelling as vestigingsgebied vir Blanke kolonisasie was
landbou -veral wynbou en later oak die vrugtebedryf-
steeds die vernaamste ekonomiese aktiwiteit in die gebied.

Ten spyte van die terugslae en teespoed wat bulle in die
pioniersjare getter bet, bet die nuwe geslag boere bulle oar
die algemeen met toewyding en vlyt op die landbou toegele.
Sommige bet vermoende boere geword en hul plase deur
ondernemingsgees en harde werk tot van die uitnemendste
wyn- en vrugteplase in die Wes-Kaap ontwikkel. Hiertoe bet
die vrugbare grand en waterrykheid van die Franschhoekval-
lei oak 'n besondere bydrae gelewer.52B
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volg, het ook almal op
Joao Albasini of Schoemansdal betrekking en nie op Das Neves self nie.
Dit laat die vraag ontstaan of enige pogings aangewend is om meer gepaste
illustrasies te bekom.

In die voorwoord van die vertaler, Mariana Monteiro, verskyn 'n bondige
lewens- en karakterskets van Das Neves. Hier en in sy eie geskrif tree hy
na voce as 'n intelligente en manmoedige persoon, 'n fyn waarnemer en
vaardige penvoerder wat sestien jaar in Afrika deurgebring het. In die inlei-
dende gedeelte van sy werk beskryf hy die probleme waarmee 'n Blanke
immigrant in Suidoos-Afrika te kampe gehad het (p. 2), sy aankoms in
Lourenco Marques (p. 4) en die cedes waarom hy in 1860 'n ekspedisie na
Transvaal onderneem het (pp. 6 en 19).

Das Neves se fyn aanvoeling vir die taalgebruik van die inboorlinge blyk
uit sy kennismaking met 'n hoofman (p. 46); sy ontrnoeting met Swart
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