
K. SCHOEMAN. Boukunsskatte van die Vrystaat/Free State heritage. CUM-
Boeke: Roodepoon, 1985. 140 pp. Gelli. R19,95 (eksklusief). ISBN

0869844733.
Hierdie verdienstelike publikasie is die produk van spanwerk: die Afri-

kaanse teks is die pennevrug van Karel Schoeman,' die Engelse venaling
is deur Vladimir Stern, die pentekeninge is uitgevoer deur Anine Barnard,
terwyl S.M. Botes en CJ.O. Groenewald vir die navorsing verantWoordelik
was.

Die konsep van hierdie publikasie kan moeilik bepaal word. Die Afri-
kaanse titel is onnodig pretensieus, want dit impliseer dat elke item in die
hoek 'n boukunstige skat in eie reg is -'n gedagte wat moeilik toepas-
baar is op die "vernacular style'~bouwefk van inboorlinge en pioniers. 'n
Mens sou die inhoud van die hoek eerder, soos in die Engelse titel, kon
omskryf as die Vtystaatse erfenis van boukultuur.

Die ietwat misplaaste titel is simptomaties van meerdere probleme wat
die leser met die konsep van die hoek ervaar. Die formaat skep die indruk
van 'n arm man se koffietafelhoek, dog die luuksheid van uitleg weerspieel
Die 'n tykdom van inhoud Die.

Die hoek sou beslis bruikbaarder gewees bet indien die 47 geboue geloka-
liseer was. Dit kon byvoorbeeld gedoen word deur die byvoeging van 'n
enkele streekkaan waarop die ligging van die geboue aangedui is. By elke
gebou sou 'n eenvoudige dorpkaart of staproete waarop die adres van die
gebou verskyn oak nuttig wees. 'n Register van plekname sou eweneens
die waarde van die hoek verhoog bet. Met so 'n bruikbare inhoud sou selfs
'n slapbandformaat Die onvanpas wees Die.

Oak wat betref die verhouding of balans tussen teks en illustrasies, kom
sekere leemtes voor. Ofskoon die teks byvoorbeeld vlot lees en daarin slaag
om die geboue in die kultuurerfenis van die Vrystaatse geskiedenis te kon-
tekstualiseer, sluit die styl van die illustrasies meer aan by die "boukuns-
skatte" van die Mrikaanse titel. Gevolglik word komplekser argitektoniese
vorme van geboue (soos die Ou Poskantoor of Appelhof in Bloemfontein)
met dieselfde detail voorgestel as die voorbeelde van vroee klipbouwerk
en plaashuise.
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E.L.P. STAlS (red.). Afrikaners in die Gouds/ad
II : 1924-1961. HAUM Opvoedkundige Uitge-
wery: Pretoria, 1986. 220 pp. Geili. Prys onver-
meld. ISBN 0 7986 1850 7.

In die eerste deel van die Randse Afrikaanse
Universiteit se navorsingsprojek oar die geskie-
denis van die Mrikaners aan die Witwatersrand
is die Afrikaner se ontworteling, verarming en
verlies van policieke onafhanklikheid ondersoek.
In die tweede band word die Mrikanersse "ont-
worsteling aan hierdie negatiewe faktore", soos
dit in die voorwoord gestel word, behandel. Die
hooftema van hierdie werk is die wyse waarop

Mrikanerleiers, -orgariisasies en -instansies hul groep se belange (soms teen
wi! en dank) op policieke, kulturele, ekonomiese en kerklike gebied bevorder
her.

Die redakteur en sy navorsers her 'n moeilike taak aangepak: om 'n inte-
grale geskiedenis van die Afrikaners in Johannesburg saam te stel, bring
nie slegs onvennydelike metodologiese en struktureringsprobleme mee nie,
maar dwing oak die histocikus om opnuut na die aard van die Mrikanerdom
in 'n oorgangsfase te kyk.

Nieteenstaande die navorsers se toegewydheid, opvailende strewe na onbe-
vangenheid~n die omvangrykheid van die navorsing, kan 'n mens nie aan
die indruk ontkom nie dat hierqie hoek 'n 'amptelike' en 'fonnele' geskiede-
nis van die Afrikaners in Johannesburg is. Dit is 'n ge'skiedenis van war
Mrikaner-kultuurleiers, -predikante en -policici van die Mrikaners gedink en
vetwag her; die Mrikaners se belewing van die ingrypende veranderings
in hullewe kom seide of nooit ter sprake. Self kom hulle oak nie aan die
woord nie: 'n mens verneem nie war hulle gedink en hoe hulle daagliks
geleef her nie. Tog word heelwat inligting verstrek oar die ideale, strewes
en veral vooroordele van die Mrikaners se woordvoerders (wat nie altyd
'organies' aan die Mrikanetwerkers verbonde of selfs Johannesburgers was
nie), soos onder andereJ.R. Albertyn, A. Hertzog, H.F. Verwoerd en PJ.

Meyer.
Die geskiedenis van die Afrikaners word feitlik deurgaans deur die oe

van Afrikanerleiers gesien. So byvoorbeeld word 'n verhaal aangehaal war
in September 1940 tydens 'n NGK-armsorgkonferensie vertel is: "Hier en
daar moes die vrou maar vir die koelie gaan was, omdat die man nag nie
vandag werk kon kry nie. En hier en daar her 'n vrou met die koelie getrou,
omdat hy die enigste is war daar vir haar altyd goed was. Op 'n ander plek
her 'n vrou die heillose verbastering gesien met swart en geel van haar eie
dogters..:' (p.30). Die optrede van sommige Afrikaners word dug hier ver-
doem, omdat dit nie met die opvattings van Afrikanerleiers en -organisasies
gesuook her rue. Tog word nagelaat om te verklaar waarom daar Afrikaners
was war nie die Afrikanerleiers se strewe na 'bloedsuiwerheid' onderskryf
her nie. Insgelyks word die Nasionale Raad van Ttustees se veldtog teen
Solly Sachs en die Garment Workers' Union breedvoerig bespreek, dog die
verskynsel dat party Mrikaners rue hul volksleiers se afkeer van kommunisme
gedeel her nie, word nie nader toegelig nie.

Dit bring 'n ander tekortkoming van hierdie werk ter sprake: die Afrika.
ners word te monolities voorgestel. Hoewel die verdeeldheid en stratifikasie
war verstedeliking in Mrikanergeledere meegebring her nie grondig onder-
soek word nie, blyk dit tog duidelik uit die navorsing dat daar nie gedurende
die tydperk 1924-1961 van "die Afrikaner" in Johannesburg gepraat kan
word nie. Dit was eerder 'n heterogene groep ontwrigte mense war nie alryd
dieselfde doelstellings en ideale nagestreef her nie.

Ondanks die leemtes her die redakteur en sy navorsers in hierdie werk
temas aangeraak war verder nagevors kan word. Maar op die keper beskou,
is hierdie hoofsaaklik 'n geskiedenis van die wyse waarop Afrikanerleiers,
-instellings en -organisasies hulle beywer her om sosiale apartheid as 'n
vootVereiste vir "chtistelike volksbestaan" te bevordet. Die Afrikaners bly
skadufigure, weggesteek in Vrededorp en Fordsburg.

Ongelukkig bly die illustreerder soms te slaafs gebonde aan fotografiese
dokumente. Dit lei daanoe dat die illustrasies vlak, vervreemdend, lewe-
en skaaIloos voorkom. Fotografiese weergawes bet 'n twee-dimensioneel ver-
vlakkende effek, sodat die geboue in hierdie illustrasies 'n omgewinglose
indruk wek. Weens die swaar, geslote kontoerlyne ontbreek dit aan 'n ruim-
tesuggestie war onmisbaar is in die grafiese weergawe van argitektoniese
vorme. In 'n aantal items (byvoorbeeld 1, 6, 19, 32 en 43) is perspektieffoute
ook hinderlik.

Die gebondenheid aan fotografiese dokumente sou vermy kon word deur
dit by die teks in te sluit. 'n Beoordeling van elke gebou war nie meer
bestaan nie of in 'n gewysigde of gerestoureerde toestand oorgelewer is,
sou clan in 'n afsonderlike, herhalende rubriek in die teks of register verant-
woord kon word. In die boek is die aanbiedingswyse klaarblyklik belnvloed
deur die feit of 'n gebou behoue gebly her, al clan nie. In eersgenoemde
geval behoon die teks en illustrasies die leser te verwys na 'n konstruksie
war slegs opnuut bekyk moet word in die lig van die historiese kontekstUali-
sering. Waar 'n gebou nie meer bestaan nie, moet gepoog word om in die
kombinasie van teks en illustrasie 'n beeld van die vergane geheel op te roep.

In hierdie publikasie word te min aandag aan so 'n onderskeiding gegee.
Die indtUk Wat gevolglik geskep word, is dat al die "boukunsskatte" steeds
bestaan. Sodoende word 'n kultuurerfenis slegs in uiters fragmentariese
gedaante oorgelewer. Die grootste probleem met die konsep "boukunsskat-
te" is dat die gefragmenteerdheid van die Vrystaatse argitektoniese erfenis
nie eksplisiet gemaak is nie. 'n Mens sou jou selfs kon afvra of dit nie 'n
ongewilde weergawe is van die bewarings- en restourasiebeleid war in die
provinsie gevolg word nie.
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R. ELPHICK and H. GILIOMEE. The shaping of South African society. 1652-
1820. Maskew Miller Longman: Cape Town. 1987 (seventh impression). 429
pp. R19.95 (exclusive). ISBN 063600516 X.

The fact that this is the seventh impression of this book proves its popula-
rity as a work covering the formative years of the South African nation.
It provides excellent coverage of the early years from 1652 to 1820 and deals
inter alia with the various racial groupings existing in the Cape Colony,
and their interaction. It explores the main social, economic and political
issues of the time in order to explain the resulting structUres of South Mrican
society. A book well worth reading and recommended for the student of
early South African history.
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