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HOOFSTUK I, 

JOHANNE~BURG 1886 - 1920, 

Die Historiese Agtergrond. 

1. Die Korns van die Eerste Bewoners. 

(a) Die Voorgeskiedenis. 

Voor die be\¥eging van blankes ui t die Bri tse 

gebied in .dio Suide, was die land wat vandag die middel

P1ll1t van die Witwatersrandse goudvelde vorm, die tuiste 

van verskillende naturellestamme.(l) Hulle het met die 

koms van die witman na die noorde gevlug en hulle in 'n 

nuwe werelddeel gaan vestig. Dit is algemeen bekend dat 

die Boere-pioniers noordwaarts getrek het om weiding vir 

hulle beeste in die winter te soek en dat hulle sel~s 

sover as die Rand van die Wit Waters 11 getrek het. Die 
11 

pioniers het blykbaar van die weiveld van d Overvaalsche 

(beter bekend as Transvaal) gehou en sover vasgestel kan 

word~ het die eerste pioniers hulle in die veertigerjare 

in die onmiddellike omgewing kom vestig, waar Johannesburg 

veel later in die toekoms eers sou verrys. Die trek na 

die Rand van die Wit \N'aters" het net na die Groot Trek 
If 

plaasgevind. Die baanbrekers het die w~relddeel goed 

geken 7 want vandag nog is daar in en om Johannesburg 

afstaffimelinge van die baanbrekers wat hulle hier na d 

Ciroot Trek kom vestig hot. 

(b) Die Aanl~ van Plase. 

Plase is aangel~ om die gebied wat later 

Johanr ... esburg sou word, en die plaasname is verewig in · 

die/ 

(1) Dnrt: The prehistoric background of the Golden City. 
(In T.he Golden City ver samel deur A. l..faemillan,) 
42. 



2. 

die name van sommige van die stad se voorstede. Ons dink 

aan Doornfontein, Klipriviersberg, Langlaagte, Braamfontein 

en Turffontein. Door:nfontein is omstreeks 1849 deur 

·Frederick Jacobus zuidenhout aangel~ in die ubeskutte 

kom van die rantreekse," waar hy sy opstal gebou en hom 

kom vestig het.(l) Klipriviersberg is 1n plaas wat 

Johannes Georg Meyer, vader van d veldkornet en latere 

mynkommissaris, omstreeks 1845 op 11 rekwes 11 gekry het.(2) 

1 n Derde plaas, Langeleegte, of soos dit vandag bekend 

staan as Langlaagte, waar goud ontdek is deur die Strubens 

en Harrison, het in 1853 in die besit van Johannes Matthys 

Smit gekom en was oorspronklik 2,260 morg groat. Die 

nnder plase wat deel van die huidige Johannesburg vorm, is 

Braamfontein, wat aan die broers Laurens en Frans Geldenhuis, 

wat in 1853 na die Witwatersrand verhuis het, behoort(3) 

en Turffontoin, wat al in 1857 op die naam van Abraham Smit 

geregistreor is. Tussen die pl1:1.so Doornfontein, 

Turffontein en Braamfontein was 1 n stulcldo ui tval,.,grond, 

wat omring was dour die grense van die ple.se ma2.r wat nie 

1 n deel van een van hulle was nie. Die grand was 

blykbaar nie deur een van die drie boere o.s waardevol 

genoeg geag om by die een of ander plaas in te lyf nie.(4) 

(c) Lewe op die Pla3e van die Baanbr~kers. 

Die pioniers het hulle op voeboerdery toogel~ on 

het 1 n landelike lowe gevoer. Hulle t die wild in die 

koppies geje.g on as die koue weer van die herfs kom, hot 

hullo nog vorder noord getrok na die bosveld om geskikte 

welding vir hullc beeste te soek. Dat hulle godsdienstige 

manse/ 
-·-··~-· -· ---------------------------
(1) Smit: 

(2) Ibid. 

Ons Kork in die Goudstad 1887 - 1947 9 1. 

(3) Ibid. , 3. 

(4) Ibid., 6. 



3. 
c\\~ mense was, is nie aan te twyfel nie, want meeste van die 

families het in die kerkrade gedien toe gemeentes op die 

Witwatersrand gestig is. Hulle en hul afstammelinge het 

die Ned. Herv. of Geref. Kerk geldelik gesteun soos 

ds. Smit in sy album aandui. So ver ons weet, was daar 

nie skole op die plase nic, maar die noodsaaklikheid vir 

onderrig aan die jeug het bestnan. Die kinders is 

gewoonlik deur die moeder in die huis onderrig. Alhoevrol 

d werk op die nuwe plase seker baio was, is die jeug nie 

toegelas.t om groat to -vwrd sander hul godsdiens en 

elementGre onderrig in skryf en reken nie. Waar 'n rond-

gaande onder\vyser verkry kon word, is hy tydelik gehuur 

om die jeug te help. Die jonkman en jonkvrou moes kennis 

opdoen sodat hulle hulle vir die aanneming kon voorberei. 

Die eiso van die mondelinge navraag in verband met die 

katkisasie het mcegobring dat die katkisant moos kon lees 

en skryf en verst8.an wat hy lees. Dat skrif nie so 'n 

vername rol in die vroegste onderwys gespeel het nie, kan 

wel bespeur word in die skryf en teken van 1 n menigte 

briewe wa t aan die Onder1.·zysdepartement van die Republiek 

gestuur is. 

Die Boor in die Transvaal het 'n deel gevorm van 'n 

landelike bevolking wat sy bestaan uit boerdery gemaak het. 

Hy het min onkoste go had, want hy het amper alles self 

reggemaak of gek\>1eek; derha.lwe het geld nie 'n bel<:mgrike 

rol gespeel nie .J),e~este VL>.n die Boere het 'n hoeveldse 

en bosveldse plaas besit, wo.t naa.stenby elk 6,ooo akkers 

beslaan het en elke winter sou hy dan sy beeste, aangedryf 

deur naturelleherders, van die een na die ander plaas 

neem. Die manier van boer is al wat die onvrugbare grand 

van die Transvaal hom ~ou toelaat. 

Daar was geen middel van verbinding nie, want die 

plase van die Transvaal was groat en soms ver van mekaar, 

met die gevolg dat die handel min ontwikkel het. 
\ 

Die 
boer/ 
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boer se pla~s het hom voorsien van wat hy moes eet, en die 

ruil van 'n paar velle sou hom van materiaal vir klerasie 

voorsien. Elke plaas het 'n eenheid gevorm, wat kos vir 

die witman en naturel wat daarop gewoon het, verskaf. 

Regeringskontrole oor die boer was maar min, want die boer 

'\•rat sy tuiste in die Suide verlaa t het, omdat 'n regering 

hom te veel met sy sake bemoei het, sou nie onnodige 

inmenging duld nie. Elke boer wou sy e gang gaan en wou 

nie gehinder word deur die tollenaars of amptenare wat 

hu\le le,.,rens,vyse sou pro boer beinvloed nie. Hulle het 

net in een plig teenoor hull.e regering geglo en di t \.Vas om 

elk sy persoonliko diens te lewor in die tyd van moeilik

heid of oorlog. 

2. Die Ontdekkinr;, V,Stn _Q_o,11d. 

(a) Invlood va~ die Ontdekking van Diamante. 

Die Transvaalso Boer 1>1as eers vyandig teenoor die 

soe r van die edole grondstoW\.ve \v-ant hy \vOU nie h~ dat 

sy rus verstoor moos word nie. Die wetgewing wat destyds 

bestaan hot, het die soek na minerale of edelgesteentes 

verbied en tereg, want die ontdekking van gaud of ander 

waardevolle minerale en die ontginning daarvan sou lei 

tot die lwms van die ongewenste vreemdeling wat hulle rus 

sou verstoor en al die euwels sou meebring waarvan hulle 

weg trek het en waarvan hulle wou ontsnap. Die houding 

het verander toe die regering besef het dat hy 1n 

inkomste moet kry om sy binnelandse en buitelandse beleid 

uit te voer. Na die Sandrivierkonvensie hot die 

naturelle baie opstandig geword en dus is prospekteerders 

aangomoedig, sodat die tesourie van die Republiek die 

nod koste van moontlike gevegte teen d naturelle 

kon bestry.(l) 

In die/ 

(1) Maud: City Government: The Johannesburg Experiment, 
12. 
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In die sestigerjare is diamante in die suid-

westelike hoek van die Transvaal ontdek. Die ontdekking 

het uitgeloop op moeilikhede tussen die regerings van die 

twee Republieke en die Kaap, wa t die koms van 1 n nuv1e 

tydperk in die geskiedenis van Suid-Afrika aangedui het. 

Die strml/e na geld het begin toe die regering van die 

Z.A.R. op sy eie bene sy man moes staan teen regerings 

wat hom nie eintlik goedgesind was nie. Die Republiek 

het die geld nodig gehad en Wet No. 1 van 1871 het ver-

klaar dat die mynregte van alle minerale en edelgesteentes 

in die Republiek uitsluitlik aan die Regering behoort 

het. (1) In 1872 is 'n beloning van £500 aangebied aan 

diegene wat goud in die Republiek ontdek.(2) 
\ 

Die ontdekking van diamante hot gelei tot 'n 

grootskeepse sametrekking van 'n bevolking wat van alle 

oorde gekom het. Hulle het saamgekom met net een doel, 

naamlik om gou ryk te \vOrd. Die ontdekking sou met die 

loop van tyd die hele toekoms van die Republiek beinvloed. 

Toe die kanse in Kimberley minder '"ord om gou 'n fortuin 

bymekaar te maak, en die groot maatskappy Q:b Beers oor

geneem en die bedryf beheer het, het baie van die delwers 

hul pad na elders gewend om na delfstm.vwo te soek waarvan 

bulle kennis gedra hot, wat m.iskicn hul moci te sou loon 

om te delf. Die mense was hoofsaaklik buitelanders 

vlat alroeds met goud in Amerika of Australie konnis 

gemaalc hot, Hulle het tegniese kennis besit, wat die 

plaaslike bevolking nie gehad hot nie. Baie boero hot 

bulle plase verlaat om na die diamantvolde to gaan om 

ook deelagtig to wees in hierdie nuwe rykdom. 

(1) a. Gray: Payable Gold, 27. 
b. Maud: City Government~ The Johannesburg 

Experiment, 13. 

(2) a. Gray: Ibid., 27. 
b. Wet No. 7 van 1874, Art. 20. 

Party 
het/ 
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het transportryers geword, ander het gedelf, met gevolge 
• daaraan verbonde. Noudat hulle nie langer in Kimberley 

op 'n winsgewende manier kon delf nie, is hulle deur 

Artikel 20 van Wet No. 7 van 1874 aangespoor om na die 

Transvaal te kom waar daar wel diamante ontdek is. Goud 

is ook in klein hoeveelhede ontdek.(l) Die delf en 

prospekteer het 'n einde gebring aan die rustige lewe van 

die boer op sy plaas, en het miskien bewys hoe reg die boer 

was om oorspronklik die soek na delfstowv1e te ontmoedig. (2) 

(b) ~ op die Wibvatersrand. 

Aangemoedig deur die aanbieding van 'n beloning 

vir diegene wat goud ontdek, het delwers hul rapports na 

Pretoria gebring \vaar kennis van hul delfwerlc aan die 

Regering bekend gemaak is. Goud is wel in 1865 in klein 

hoeveelhede op die Tati-goudvelde en in 1870 by Pietersburg 

ontdek, wat gelei het tot die ontginning van goud in die 

Lydenburgdistrik. Goud is ook op die Witwatersrand 

ontdek en is in Januarie 18'14 deur P.J. Marais, wat 

toestemming van die Volksraad op Potchefstroom daartoe 

gekry het, ten toon stel. (3) Marais se rapport is in 

Jilllie 1855 ingedien, maar niks is van staatswee gedoen om 

nadere ondersoek in te stel nie. erna is geen pogings 

aangewend om op die Witwatersrand vir goud te prospekteer 

nie, omdat daar niemand \vas \vat die bevoegdheid daartoe 

besit t nie. Die eerste pogings wat op die van Marais 

gevolg het, het eers in 1865 plaasgevind. Intussen het 

die moeilikhede, finansieel sowel as met die naturelle, 

toegeneem, sodat President Burgers toe laat het dat die 

Enge1se Regering die Republiek in 1877 annekseer. Die 

(1) Gray: Payable Gold, 24 - 28. 

(2) Preller: Argonauts of the Rand, 38. 

(3) a. Ibid. 
b. Gray: Ibid., 17. 

onmiddellike/ 
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onmiddellike bankrotskap van die Republiek is dus afgeweer 

asook 1n groot oorlog teen Sekoekoenie. Die Engelse 

administrasie het die boer nie tevrede gestel nie, sodat 

na die slag van Majuba"" hulle .,,reer hul onafhanklikheid met 

die Pretoriakonvensie verkry het.(l) Die tyd van voor·-

spoed op die diamantvelde was verby, en toe goud met sukses 

in Barberton gedelf kon word, hot daar 'n toestroming van 

mense na die goudveld plaasgevind. Vir die eerste keer 

'n nuwe situasie in die Republiek geskep. Om so baie 

mense in een landsdeel te sien woon, was onbekend. 

Delwers en goudlustiges het aangekom, want hier was weer 

'n geleentheid om ryk te word. Elke delHer ;.n myner het 

minstens een cl~im gepen maar het nog 'n staanplek vir 

sy tent of huis nodig gehad, 'n staanplek naby sy claim 

waar hy na sy arbeid kon rus. Die standplaasdorpie wat 

in Barberton ontstaan het, was 'n ander manier van lewe as 

wat die boer op sy wydgestrekte plaas geken het. Die 

standplaasdorp sou later, toe JohannesburG w~reldberoemd 

word, nage-aap word en die bou van Johannesburg beinvloed{2) 

Intussen het prospekteerders by die Witwatersrand 

gedelf en klein hoeveelhede goud ontdek totdat daar groot 

aantalle prospekteerders naby al die moontlike delfplekke 

te vind 'l.vas, sodat as die goudvelde deur die Regering 

geproklameer 'lvord, hulle van die eerste sou vrees om hulle 

Die Goud1-ret is in 1885 verander sodat 

Die 

ontdekking van gouddraende erts van die hoofrif op die 

plaas/ 

(1) Maud: City Government: 
Experiment, 14. 

The Johannesburg 

(2) Rosenthal~ The Romance of Johannesburg's Suburbs 
(The Golden City), 234. 

(3) Grayg History of the Discovery of the.Witwatersrand 
Goldfields, 10. 
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plaas Langlaagte in die wyk Kliprivier van die distrik 

Heidelberg \vas die begin van die groot mynbedryf' waarop 

Johannesburg gebou sou word.(l) Toe die nuus van die 

ontdekking van die delwers soos die van Strubens en 

Harrison w~reldkundig geword het, het daar 'n groter toe

stroming plaasgevind, ongel§wenaar in die geskiedenis van 

die Republiek. 'n Ongekende goudkoors het die mense beet-
_,.,--< 

ge~ en goudsoekers van alle rasse en nasies, hier van 

Suid-Afrika asook van Europa en elders, het aan die wed-

loop deelgeneem. Die eerste mense het gewag op die 

proklamasie van die goudvelde, en het op die twee hoof

paaie na die goudveld in 'n paar kampe byeengekom. 

(c) ~e Eerste Kampe!_ 

Die eerste kamp \vat die lig gesien het, was die 

Natalkamp wat op die grootpad van Natal oor Heidelberg, 

naby 'n spruit op die plaas Klipriviersberg, g8lee was. 

Eers het die kamp bekend gestaan as Meyerskamp, daar 

J.P. Meyer, die veldkornet, die kamp sy hoofbvartier 

gemaak het. Die kamp is in Julie 1886 gestig.(2) 

1 n Tweede kamp het ook in Julie 1886 tot stand 

gekom op die plaas Turffontein, grensende aan die 

Langlaagtegoudveld, onder die leiding van lwl. I.P. Ferreira. 

Die kamp was gelee op die hoofpaaie vanaf Vereeniging en 

Potchefstroom en was dus die byeenkomp1ek van die mense 

wat van die suide gekom het. Die delwers van Kimberley 

het ook in die kamp byeengekom. Die kamp was ook naby 

1n spruit gelee waarvan die Fordsburgduik vandag nog 'n 

teken is. (3) Die ligging van die kampe het afgehang van 
die/ 

(1) a. Gray: Payable Gold, 
b. Prel1er~ Argonauts 

(2) Gray: Ibid., 116. 

(3) a. Gray: Ibid., 118. 
b. Prel1er: Ibid., 161. 

81. 
the Rand, 160 - 161. 
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die nabyheid aan die goudveld en water, en volgens Gray was 

die jaar 1886 een van die droogste jare vir 1n geruime 

tyd. (1) 

Twee kampe is stig op d plase Langlaagte en 

Turffontein. Die kamp Langlaagte het bekend gestaan as 

die Afrikaner- of Paarlkamp. In September 1886 was daar 

omtrent 1n honderd ::D.ense in die kamp. (2) Die ander kamp 

op die plaas Turffontein was gele§ op die deel wat vandag 

as Booysens bekend staan. Gray, wat 1n noukeurige studie 

van die vroegste geskiedenis van Johannesburg gemaak het, 

meld dat die kamp bekend was as McHattie se kamp, maar 

dat daar min inligting van die kamp te kry is.(3) 

(d) Proklamasie van .die Goudvelde, 

Die eerste bekendmaking van goud op die 

Heidelbergse goudvelde in De Volkstem van 28 Junie 1886, 

wat in Pretoria uitgegee is, gevind, wat aangedui het dat 

daar ryk goudriwwe op d hoeveld tussen Kliprivier en die 

Witvmtersrand ontde};: is. Sonder twyfel sou die lesers van 

die blad nog meer van beweerde ontdekkings hoor.(4) 

Die nuusberig is oorgeneem deur ander nuusblaaie in die 

land, maar \~Tat weens so min inligting maar konserwatief 

was. Berigte is versprei dat mense wat kennis dra van 

die ontginning van goud die nuwe dele eers sou besoek 

voordat hulle Barberton toe gaan. 'n Prok1~masie van Sy 

Hoogede1e, die Staatspresident, is in die Staatscourant 

van Woensdag 8 September 1886 gepubliseer, -vraarin vooraf 

kennis e is van die voorgeneme proklamasie van sekere 

(1) Gray: Payable Gold, 116. 

(2) Gray: Ibid., 122. 

(3) Ibid. 

(4) a. Gray: Ibid., 119. 
b. De Volkstem,28 Junie 1886. 

p1ase/ 
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plase tot goudvelde. In die proklamasie het die Staats-

president met die advies en konsent van die Uitvoerende 

Raad, in terme van Art. 5 van die gewysigde Wet No. 8, 1885 .. 
die gronde tot 'n publieke delwerye geproklameer.(l) 

Daarvolgens sou die suidelike gedeelte van die plaas 

Doornfontein en d plaas Turffontein op Maandag, 27 Sep-

tember 1886 en die stuk goewermentsgrond bekend as 

Rantjeslaagte en die plaas Langlaagte op Maandag, 4 Oktober 

1886 geproklameer word. Die mynkommissaris, kapt. 

c. von Brandi~, vergesel van Jan Eloff, sy assistent, het 

die proklamasies bekend gemaak en daarna delflisensies 

uitgereik.(2) 

Nadat die opge,qondenheid ,,rat met die ontdekking 

gepaard gegaan het, verby was, t die delwers besef dat 'n 

arm man nie met sukses op die goudveld kon·delf nie. 

Masjinerie was nodig om die klip te vergruis sodat die 

goud uitgehaal kon word. Dus het sindikate ontstaan en 

claims is geamalgameer sodat die grond die flottasie van 

1 n kompanjie kon regverdig. Die samesmelting van belange 

het ook die ium~ of steel van claims verhoed, want as daar 

net op een van die groep ~~ van die sindikaat gewerk 

word, is aan die eise van die vret wat die jump van claims~ 

onder sekere omstandighede toegelaat het, voldoen.(3) 

Die koms van die kosmopolitaanse gemeenskap het 

meegebring dat van regeringswee in allerhaas re~lings 

getref moes word om die mensemassa te beheer. 

(e) Johangesbur~4 Oktober 1886. 

Nog voor die proklamas het die Regering gedink 

aan 1n geskikte plek om 'n dorp aan te 1~ 7 wat as handel

sentrum/ 

(1) a. Staatscourant 8 September 1886. 
b. Gray~ Payable Gold, 108. 

(2) Gray: Ibid., 103. 
(3) Gray: Ibid., 105. 
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sentrum van die goudvelde sou dien. Beide die inwoners 

van Ferreira en die van Natalkamp het aansoek om die 

onderskeiding gedoen.(l) 'n Potisie van die bewoners van 

die Natalkamp het gevra dat hul kamp sowel as die aangren

sende regeringsgrond die aanl~plek van die dorp moes wees. 

Meyer het oak 'n brief tot dien effekte ingedien waarin hy 

aangedui het dat die voor stelde deel die sentraalste en 

die gesondste sou wees vir die hole goudveld.(2) 

Intussen hot Ferreiraskamp in 'n dorp ontwikkel 

en die handelsentrum van die goudv.elde ge1:1ord met sy 

kantiene, hotolle on monigte winkels.(3) Huise.is gebou 

en geboue opger , maar toe die nuus die kamp bereik dat 

die Regering van plan vras om 'n dorp op die regeringsgrond, 

Rantjeslaagte, uit te 1~, het daar algemene teleurstelling 

in die kamp geheers.(4) Hulle het besef dat hulle nou 

weer standplase in Johannesburg moes verkry of anders hulle 

winkel- en hoteldeure moes sluit. Na die regeringsbesluit 

om Rantje slaagte die ligging van die nuvre dorp te maak, 

is planne beraam vir die oprigting van 'n kantoor vir die 

mynkommissaris vanwaar hy die goudvelde sou beheer.(5) 

Johannesburg het eintlik tot stand gekom met die proklama•. ·· 

sie van die regeringsgrond tot 'n publieke delwery op 

4 Oktober 1886, maar die keuse vir 1 n dorp het nie in die 

smaak van die delwers geval nie, want hulle het die deel 

te oop en onbeskerm teen die wind gevind.(6) 

Die/ 

(1) Gray: Payable Gold, 117 - 119. 

(2) Gray: Ibid., 11'7. 

(3) Gray: Ibid., 120 - 121. 'n Lys van die eerste 
herbergiers en winkeliers is hier te vind. 

(4) Ibid. 

(5) Ibid., 129. 

(6) a. Ibid. 
b. Preller: Argonauts of t~e Rand, 9. 

http:Huise.is
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Die punt van die driehoekige stuk grond wat 

Rantjeslaagte gevorm het, is aangedui deur 'n baken wat 

gele~ was~aar Banketstraat (die verlenging van Endstraat) 

en Eastlaan (die verlenging van Diagonalstraat) mekaar in 

Hillbrow ontmoet, terwyl die basis van die driehoek deur 

Commissionerstraat gevorm is. Die straat het die grens 

van die oorspronklike plaas Turffontein gevorm. Die grond 

is opge~eet en is op 8 Desember 1886 opgeveil, waar pryse 

gewissel het van 'n halfkroon tot £280 per standplaas van 

50 t by 50 I • ( 1) 

3. Die Groei vag die Bevolking. 

(a} Die Delwers. 

Die ~i9tal mense in Johannesburg het gegroei na 

die proklamasie. Die wat nie direk aan die ontginning 

verbonde was nie, het vir kompan.jies en sindikate gewerk; 

ander het handel gedryf, en al die moontlikhede wat daar 

bestaan het waarvolgens geld ge!n kon vJord, het mense na 

die goudveld aangelok. Die mynkampe het gou die stadium 

bereik waar daar nie meer standplase te huur was nie, en 

nuwe 11dorpies 11 moes in die lewe geroep word om huisvesting 

aan die talle aankomelinge te verskaf. Die ligging van 

die dorpies is be!nvloed deur die eise van die nabyheid 

aan die goudveld, die voorsinning van vrater en ook die 

nabyheid aan die hoofwerke. Hier kon die nuweling eers 

sy tentjie opslaan en miskion later 'n moor permanente 
C\Qn 

vesting vir hom bou. Ons herinner ons.Marshallstown wat 

so ontstaan hot, on 1.vaarvan standplase in Desember 1886 

te koop aangebied is. Ander dorpies soos Fordsburg 

0orspronklik bekend as Biccardsburg),(2) Jeppe's Town, 

Casey 1 s To\m, Fawcus Town, Mewette 1 sville en andere, het 

so/ 

(l) Gray: Payable Gold, 136. 

(2) Rosenthal: The Romance of Johannesburg Suburbs 
(The Golden City), 235. 
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so die lig gesien. Hier in die nuwe dorpe is standplase 

te koop of te huur aangebied. Met die ontstaan van 

Johannesburg het die bewoners van Ferreirasdorp (soos hy 

nou bekend gestaan het) en Marshallstown gevra om deel van 

die dorp te word. Met die bekendmaking van die geamen-

deerde Gesondheidsregulasies wat op 26 November 1887 deur 

die Uitvoerende Raad aangeneem is, het die twee gebiede 

ook onder die beheer van die Johannesburgse Gesondheids

komitee gekom.(l) 

Op 16 Januarie 1887 is standplase in Paarlshoop 

(vandag deel van Langlaagte.) verkoop deur die Paarlsindi-

kaat.(2) 'n Ander dorp, '"'rat vandag onbekend is, \vat ook 

op die plaas gelee was, was Eureka, wat op 10 Februarie 

opgeveil is. (3) Die Regering het 'n deel van die plaas 

Braamfontein aangekoop 7 sodat hulle Johannesburg van 'n 

bevredigende watervoorraad kon voorsien. 'n Deel van die 

grond was waardevolle klei waarvan bakstene gemaak kon 

word, met die gevolg dat die deel gou bekend gestaan het as 

Brickfields of Brickstands, 1vaar die eerste mense gehuisves 

is wat in die nuvm bedryf work gekry het.(4) Verder is 
OP P-,.,,.,~.,.,,..., Ve<"-co 4' 

standplase in Mei 1887~(5) Standplase 

op die suidelike deel van die plaas Doornfontein, grensende 

aan die Natalkamp, is op 10 Augustus 1887 verkoop.(6) 

(b) Die Aanvraag na~ol~. 

Die skielike koms en groei van so 'n groot 

bevolking/ 

(1) Gray: Payable Gold? 171. (Hier is die \vyke aangedui 
vir die eerste verkiesing van lede vir die 
Gesondheidscomite.) 

(2) Ibid., 223. 

(3) Ibid., 224. 

(4) Ibid. 
(5) Ibid. 
(6) Ibid. 
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bevolking het eise gestel. Net soos van regeringswe~ 

re§lings getref moes word vir wet en orde, so het daar, 

sodra die lewe meer gevestig op d goudvelde geraak het, 

1n aanvraag na skole ontstaan waar die jeug wat hul vaders 

gevolg het, nou onderrig lwn 'tvord. Skole het eers ontstaan 

deur direkte aanrnoediging van d kant van die kerkgenoot

skappe en is later deur individue gestig. 1 n Probleem 

wat nie opgelos kon word nie, is skep: Hoe sou die 

kinders van die gemengde gemeenskap wat grotende uit 

Engelssprekendes bestaan het, onderrig word volgens die 

onderwyswet? Sou hulle gewillig wees om deur middel van 

die landstaal onder1zys te ontvang of sou die gees van die 

goudvelde, wat Engels van aard was, die onderr oorweldig 

en 1n behoefte skep vir onderrig deur middel van Engels? 

Sou die kinders van die burgers nie ook onderrig deur 

middel van die vreemde taal ontvang nie? Skole is gestig 7 

maar deur die laksheid is eers nie veel van staa tsvme 

gedoen om te sorg dat die skole aan die eise van die wet 

voldoen nie. Die bevolking het steeds aangehou om te 

groei; nuwe eise is aan sekond~re onderrig en 

univorsiteitsonderrig gestel. 

4. Die Ontwikkeling van Munisipale Behe~r. 

(a) Die Delwerskomitoe, 

Gesondheid het 'n vername rol in d 

ter C\C>. n. 

mynkampe 

gespeel vmar daar eers die primi tiefste reelings getref is 

vir die versorging van die sondheid van die inwoners. 

Die Delwerskomitee het 'n sondheidsboampte aangestel om 

in Ferreiraskamp te sorg dat gesondheidsmaatreels getref 

sou word om sodoende epidemies en siekte te vermy. Die 

eerste verkiosing van 1n delwerskomitee het op 8 November 

1886 plaasgevind 7 nadat 1n komitee OP. 24 September 1886 

in Edgsons-hotel in Ferreiraskamp in die lewe geroep is 

om reels en regulasies vir die Witwatersrandse Goudvelde 

op/ 
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op te stel. (1) Baie was nie tevrede met die lv1ers-

komitee nie, daar die komitee nie die hele uitgestrekte 

goudveld se belnnge kon behart nie.(2) In September 

1887 is die Regering genade~ om 'n munisipaliteit vir 
~c.tt.OIOC.<"" 

.Johannesburg.(3) 
1-

Die hoof van die Departement van myne, 

c • .r • .Joubert~ tydens sy besoek aan die goudvelde op 

4 Augustus 1887 ,.;eer genader insake :munisipale beheer. 

Die Uitvoerende Komitde het Art. 497 van gewYsigde 

Regulasies vir .Johannesburg ~ocdcekeur, waarvolgens 'n 

G€sondheidskomitee gestig sou word om die Delwerskomitee 

te vervang. (4) .Johannesburg is in vyi' v-rylce verdeel en 'n 

verkiesing in Desember 1887 gereel. G€sondheids-

komitee sou jurisdiksie h~ oor 'n gebied van drie myl 

radius van poslmntoor. ( 5) I:ta 1890 t die wYke tot 

ses vermeerder, terwyl in 1892 die gebied, beheer deur die 

Gesondheidskomitee, beskryf is as: Ferreirasdorp, 

Fordsburg 7 Marshallstown, Jeppestown, Doornfontein 7 

Troyeville en die huise op Hospitaalheuwel.(6) 

(c) Die .Tohannesburgse Stadsra8.d. 

Van tyd tot tyd is die Regering v1eer genader 

om munisipale beheer maar eers op 29 September 1897 is 

aan al die petisies gehoor gegee toe Johannesburg 'n 

stadsraad gekry het onder die beheer van 'n burgemeester.O) 
Op/ 

-.~~A~-. --~--~~~~~~~-------------------------------------{1) Gray: Payable Gold, 164. 
(2) Ibid., 165- 166. 
(3) Ibid. 
(4) 

( 5) 
(6) 

a. Ibid., 171. 
b. Staatscourant,30 November 

Gewijzigde Regulatie voor 
Gray: Ibid. 

1887, Art. 497. 
Johannesburg. 

Ibid., 175. Die bewoners van Doornfontein-Noord het 
hul1e eie gesondheidskomitee gekies. 

(7) a. Ibid. 
b • .t-faud: City Gbvernment·: The Johannesburg 

Experiment, 41+ - L:-5. 
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Op 5 November 1897 is een burger en een uitlander gekies 

om op die stadsraad te dien vir elk van die ses wyke van 

Johannesburg.(l) 

5. Joha~esburg as Dorp. 

(a) Y.~orspoed 188Q - 1882. 

Hoe meer berigte in verband met die aktiwiteite op 

die Witwatersrandse goudveld versprei en die buitewereld 

bereik het, hoe vinniger het die mense na Johannesburg ge

stroom met dieselfde verwagtinge as die eerste goudsoekers. 

Die landelike bevolking het gou uitgevind dat hy 'n goeie 

mark vir sy prod,lkte in die mark van Johannesburg gevind 

het. Transportryers het oak goeie geld, wat voorheen so 

skaars was, verdien deur die aanbring van masjinerie en 

goedere van die naaste spoorwegpunte. Uitlanders, dit het 

min saak gemaak wat hul bekwaamheid of aanleg was, het na 

die goudvelde gestroom. Ander de1rp1ekke in Kanada en 

Australie sowel as in die Republiek het net 'n paar maande 

geduur, maar toe daar besef word dat hier meer as 'n 

tydelike goudveld was, en daar geen sprake was van die kwyn 

van die myndorpie nie, het winkeliers, slagters, handels

liede, makelaars, spekulante en ook lede van die minder 

gewenste deel van die w~reldbevolkings hiernatoe gekom om 

te sien of die od Mammon nie iets vir hulle het nie. 

Die Regering t ld broodnodig gehad, maar Ma~~on wou oak 

sy deel h~ en toe die Regering delf aangemoedig het, het hy 

min geweet wattor gevolge dio ontdekking van ryk riwwe sou 

meebring. 

Die eerste aanduiding wat ons het van 'n tal 

mense naby die toekomstige Johannesburg is te vind in die 

godsdiensvers 

Geref. Kerk op 

(1) a. Gray: 
b. Maud: 

vir die jaar 1885 van die Ned. Herv. of 

idelborg waarin ds. N.J. Warmelo te kenne 
gegee/ 

Payable Gold, 175. 
City Government: The Johannesburg 
Experiment,43. 
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gegee het dat in die wyk Kliprivier, ses en 'n half uur 

afstand van Heidelberg, nagmaal, hoewel geen aanneming nie, 

gehou is. By die buitekerk was die opkoms seer bemoedi

gend.(l) Vier dae voor die proklamasie van die eerste 

plase tot goudvelde was die opgewondenheid intens.(2) Die 

korrespondent van 11 De Volkstem" het dit gewaag om te s~ 

dat die ontdekking sonder weerga in d geskiedenis van 

Suid-Afrika is. Besoekers kom vinnig van alle dele van 

Suid-Afrika en as d nuus die buitewereld bereik, sal daar 

'n groter toestroming plaasvind.(3) Vier maande daarna 

skryf 'n korrespondent van dieselfde blad dat besoekers 

aanhou om daagliks aan te kom van alle de van die land, 

hoofsaaklik van d diamantvelde, vanwaar 'n groot deel van 

die del;;versbovolking hul pad na Johannesburg in die afge-

lope ses maande gevind het.(4) In Junie 1887 het die koms 

van die sk:are nog nie opgehou nie, want ons is deur 1 n 

korrespondent uit Potche troom ver 1 d~t daar in 

Potchefstroom gedurende die vorigo week buiten die gewone 

transportwaens nog negc waons met families verbygekom het 

op weg na Johannesburg. By iedere wa was minstens twee 

families sodat daar ruim 'n vyftigtal met die waens go-

emigreer het. Die passasierswaens bring ook gereeld hul 

aantal passasiers, waaruit die bevolking van Johannesburg 

met minstens sewentig siele die ;;veek vermeerder hot, bui ten 

en behalwo die wat hul weg van ander oorde gevind 

hot.(5) 

Too Johannesburg 1 n jo.ar oud is, hot die im.,roners 

fees gevier en ons is meegedeel dat Johannesburg alle 

rede het om bly te wees op d eerste jaardag. In 

Suid-Afrika/ 
·----~-----·-~----·~--·-··--------

(1) Godsdiensverslag voor het jaar 1885, Gemeente 
Heidelberg. 

(2) De Volkstem, 8 Oktober 1886. 
(3) Ibid. 
(4) Ibid. 
(5) Ibid., 2 Junie 1887. 
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Suid-Afrika is daar stellig geen stad (twyfel bestaan of 

daar in Australie of Amerika een is) wat in een jaar van so 

'n geringe begin tot so 1 n groot omvang gegroei het as 

Johannesburg nie. Presies 1n jaar gelede het 1n korres-

pondent van die blad sy eerste besoek aan Ferreiraskamp en 

Rantjeslaagte gebring. Die mynkommissaris het pas aange-

kom. Ferreiraskamp, in die aand gesien, was soos 'n klein 

dorpie met 1n groot pad ch~ars oor en 'n plein aan die kant. 

In die dorpie was ongeveer twintig-dertig huisies van seil

doek, riet of yster, terv~l 'n menigte in aanbou was. Die 

bevolking was van twee- tot driehonderd. So het die plek 

mettertyd gegroei tot daar nou van vier- tot sesduisend 

im.;oners is. Die dorp was voorsien van stewige en kosbare 

geboue, tente, talle kantore, vlinkels, vier koerante wat 

elk twee keer per week verskyn, fraaie hotels, een skouburg. 

Johannesburg het dus rede gehad om fees te vier.(l) In 

1888 is Johannesburg beskryf as 'n goed uitgelegde dorp 

van meer as sesduisend im.;oners. (2) Die Engelse van die 

jaar sou eerder onder die Transvaalse outoriteite woon, ten 

spyte van stygende belasting, as onder die herstelde 

rege-ring van d Engelse kroon. (3) In dieselfde jaar in 

die maand Junie het 'n onderwyser, wat kom help het met 

eerw. J.T. Darragh se skole, aangekom en het opgemerk dat 

Johannesburg lyk staan met Kimberley, met 'n bevolking 

van agduisend. Die hotelle was beter as die van Kimberley. 

Private wonings was ook van 'n beter gehalte.(4) 

In Februar 

(1) De Volkstem, 

het kapt. Von Brandis die groei soos 

volg/ 

September 1887. 

(2) Vulliamy: Outlanders, 147. 

(3) Ibid. 

(4) Occasional Paper No. XIV, May 1889 of the Diocese of 
Pretoria, Transvaal, 11 An account of his impressions 
of Johannesburg and the Church's work there," deur 
R. Herbert Godwin. 
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volg beskryf: 11 De ontwikkeling van deze plaats is groot, 

men kan veilig de bevolking van de Witwatersrandsche goud-

velden, binnen een straal van drie mijlen rondom het middel

punt van Johannesburg gevestigd op een zielental van 

tusschen de 30 en 90,000 rekenen. Het getal burgerlijke 

zaken hier in het verloop van een jaar aangebracht is zeker 

zoo groot als dat van alle andere districten der republiek 

te samen."(l) So het Johannesburg in sy eerste voorspoed 

gegroei. 

(b) ~e~ressie 1889 - 1892. 

Aan die einde van 1889 was die eerste florende 

tydperk in die bestaan van Johannesburg verby. Die teen-

woordigheid van tegnicse moeilikhede in verband met die 

ontginning van goud, water in die myne, die hardheid van die 

klip en tekort aan nodige kapitaal, nadat besef is dat die 

goudvelde nie 1n arm man se veld was nie, het 'n stilstand 

in die vooruitgang van die stad te weeg gebring. Verdere 

vooruitgang kon nie aangepak word nie, voordat ontslae 

geraak is van die spekulatiewe kompanjies en maatskappye 

deur oneerlike spekulante gestig en hulle plek geneem is 

deur 'n sekerder geldelike ondersteuning, sowel as die aan

wending van nuwe metodes om die goud van die klip te skei. 

Ook is daar besef dat die goud nie op die aardkors te vind 

is nie, maar moontlik dieper. Die spoorwee, vroeer 

aangespoor deur die ontdekkings, het nader gekruip en die 

transportryer se inkomste het mettertyd gekrimp, sodat hy 

gevind het dat hy baie gou sander werk sou wees. Baie 

van die boere is van hul plase na die goudstad en het hul 

boerdery verwaarloos, met die gevolg dat 'n depressie 

ingetree het. Die depressie het die hele land be!nvloed.(2) 

(c) Nuwe/ 
------~---.,.---- -...--·-~----- .....,.....,.... __ .._...... 

(1) Jhb, 112. Hoof van den Spec. Rechterlijke Commissaris
aan den Staatspresident en Uitvoerende Raad, 62. 
(Brieweboek Januarie 1889- Maart 1892.) 

(2) a. Maud: City Government: The Johannesburg 
Experiment, 37. 

b. Chilvers: Out of the Crucible, 65. 
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(c) 1"Juwe Nyntegniek en Verbeterde Geldtoestande. 

en 1892 het verbeter sodat oter divi-

dende weer betaal kon word, en die bedryf het tekens van 'n 

hers tel toon. Die depress het die nodige suiwering 

aangebring en die belangstelling in gaud het weer begin 

groei. (1) Die burger wat sander tuiste was as gevolg van 

spekulas en ander oor 

steuning aangeklop. Hy 

, het by die Regering om onder

t vol hoop na die goudstad gekom, 

maar hom nie opgewasse genoeg bevind teen d uitlander nie, 

en was dus nie in staat om op sy voete te kom nie. 'n 

Paging is deur die die ing aangewend om hom te rehabi-

li teer deur aan hom, wat in gevaar 'l.>Jas om onder te gaan, 1 n 

standplaas vry aan te d in die nuut uitgelegde dorp 

Vrededorp, grensende aan ickstands.(2) Die standplaas 

kon hy 6f be\>Joon? 6f van die hand sit, om geld te kry. 

T~ee broors Forrest en 'n se MacArthur wat 

vanaf onaeveer 1887 in Glasgow besig was met proefnemings 

om gaud uit verskill ertsoorte te sui\·rer, het vroeg in 

1890 die siaanproses vir piriethoudende erts uitgevind. 

MacArthur het in Johannesburg in April van die jaar aange-

kom, en nadat hy sy proefneming herhaal het, een wat drie 

dae geduur het, en v.rat deur sommige skundiges soos 

Sydney Jennings noukeurig dopgehou is, ingeval van 'n mis

lukking, het hy bevzys dat tot 98 ~ersent uit die erts gewen 

kon word. (3) Die depressie het verdwyn, want daar was nou 

weer hoop en verwagting. Die masjinerie moes net ingevoer 

word om die proses toe te pas en die mynbedryf sou weer 

floreer. Verder is vasgestel dat gaud wat uit die dieptes 

uitkom, ryker sou wees as die gaud van die grondwerke en 
in/ 

(1) a. Haud: City Government: Johannesburg 
Experiment, 37. 

b. Chilvers: Out of the Crucible, 65. 

(2) Maud: Ibid., 37. 

(3) Chilvers: Ibid., 64- 65. 
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in 1892 is diepmyne as prakties aanvaar.(l) Nou kon die 

tweede vredloop na Johannesburg plaasvind. 

Die 11 Standard and Diggers News" het die koms van 

nuwelinge soos volg beskryf: uEvery steamer which arrives 

is crowded with passengers, the large majority of whom make 

no stay at the ports but immediately on landing book for 

Johannesburg, the city \vhose fame has reached them in their 

far off homes and induced them to relinquish their struggle 

there for existence and try their luck where so many of 

whom they heard have a comparative life of ease and freedom 

from care and some few indeed have found fortunes."(2) 'n 

Sensus~ in 1896 gereel, het die mense in Johannesburg op 

102,000 geskat waarvan amper die helfte blankes \vas. (3) 

5'. Die Ui tlanderstrevre ® Reg1&_. 

Die uitlander het problema geskep, politieke sowel 

as opvoedkundige, 1vat eindelik op 'n oorlog ui tgeloop het~ 

want die menigte uitlanders het gestrewe na seggenskap in 

die re ing vra t hulle be las t. Hulle het die grootste 

deel van die inkomste van d Republiek verskaf en hot 

gevoel dat hulle ook seggenskap wou h~ in die bestee van 

die geld. Die burgers van die republiek hot besef dat die 

uitlanders met hul kennis van die w~rold en liberale uitkyk 

'n bot sing sou bring teen die ou konserwatie-vre, lando like 

kultuur en gevostigde tradisie. Alhoewel die Volksraad 

stadigaan aan die eise van die buitestander moos toe ' 
is nog meer deur die uitlander gevra, met die gevolg dat 

onluste en oorlog noodgedwonge gevolg het. 
(a) Die/ 

-----------·~----"'--·----~~ 

(1) a. Chalmers and Hatch: The Goldmines of the Rand,291. 
b. Coetz~o~ Die Opkoms van die Afrikaanse Kultuur

gBdagte aan die Rand, 77. 

(2) Standard and Diggers News, 11 September 1895'. 

(3) Maud: City Government~ The Johannesburg 
Experiment, 39. 
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(a) Die uNational Union." 

Met die koms van die Engelssprekende vreemdeling 

was die Hollandssprekende burger gou in die minderheid in 

Johanne3burg en moontlik in die Republiek, met die gevolg. 

dat botsings tussen die twee kulture moes ontstaan. Die 

rus en orde sowel as die heerskappy van die burger was in 

gevaar. (1) Die uitlanders(2) het in 1892 begin voel dat 

hul1e moes strewe om 'n seggenskap in die Regering van die 

land te kry en het dus 'n,,National Union" in die jaar gestig 

waarvan Chas. Leonard die ~::erklike stigter was. (3) Die 

11 National Union" het nie as lede die gewone werkers gehad 

nie, maar wel net die bestuurders en hoofde van die myn-

maatskappye.(4) Onluste het in 1896 plaasgevind met 

Jameson se poging om Johannesburg in te val. 

(b) u.Qouncil of Education$ 11 Wi t-v1a tersrand. 

Onder\·lys was een van die gebiede waarin die 

uitlander vir die reg van sy taal geveg het, en vir die 

soort skole i.J'aaraan hy gewoond was. Om hulle self te 

regverdig, het hullc 'n opvoedingsraad in die lewe geroep 

wat apart gestaan het van die onderwysdepartement van die 

Republiek. 

Pogings is deur die Regering aangewend om gehoor 

te gee aan die eise van die vreemdelinge. Staatskole met 

Engels as medium is gestig; aan Johannesburg is sy eie 

skoolraad gegee sowel as munisipale status, maar oorlog 

kon/ 

(1) Vulliamy; 

(2) Ibid., 164. 

(3) Ibid. 
" 

(4-) a. Ibid. 

Outlanders, 154. 

Vulliamy verklaar ~itl~ders as 
"Outlanders may be taken to imply 
(politically) a trading resident 
of Johannesburg. 

b. Van Oordt~ Paul Kruger en de Opkomst der Z.A.R.,570. 
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kon nie vermy word nie. Die onluste van 1896 het weer 'n 

depressie veroorsaak, want almal het op die gevolge gewag. 

Die vreemdeling was meer in sy pasoppens, maar die bevel

king het nog groei getoon, hoofsaaklik deur die koms van 

burgers wat deur di.e runderpes geruineer is. (1) 

Die oorlog het gekom en alle groei het stilgestaan 

tot na die koms van die Britse magte in Mei 1900, 

Johannesburg is deur 'n milit@re goewerneur regeer, wat 

gesorg het dat enige skool of plek waar die burger byeen 

kon kom, sluit is. Toe besef is dat die oorlog langer 

sou duur as vra t gereken is, het die lewe in die stad weer sy 

sy gang gegaan. 

7. Na-Oorlogse Groei. 

(a) Groter Johannesburg, 1902. 

Voor die oorlog was Johannesburg omtrent vyf vier-

kante myl groot, wat nie die grond van die mynmaatskappye 

ingesluit het nie. In November 1902 is die gebied wat 

deur die Johannesburgse stadsraad beheer sou word, vergroot 

tot ongeveer vyf-en-seHentig vierkante myl en wat 

Johannesburg groter gomaak het, wat oppervlakte betref, 

as enige ander stad tor vJ~reld, buiten Tokio. (2) 

volgendo jaar is nog drie myl ingesluit.(3) 

(b) Die Mynbedryf. 

In die 

Die mynbedryf was nou gevestig en van 'n lang 

leeftyd verseker. Nuwe myne hot ontstaan on dit het 

meegebring dat nuvTe nywerhede ook die lig sien hot. 

Die ny,:rerhede het die bewoners, wa t in die verskillende 

ampte en werk in Johannesburg was, van hul benodi/hede 

voorsien/ 

(1) Maud: City Government: The Johannesburg 
Experiment, 38. 

(2) a. Ibid., 56. 
b. Proclamation No. 13 (Administrative)28 November 1902. 

(i ) Maud : Ibid. , 56. 



voorsien. Die politieke moeilikhede van diG vorige eeu 

was volgens die Engelsman opgelos, daar Johannesburg nou 

die sentrum van die Engelso kultuur geword het en Transvaal 

deur 'n Engelse regering geregeer is. 

Grater c-1anvraag het ontstaan vir onderwys wat 

aan die eise van die stad sou voldoen. Hoerskole, 

kommersH~ en ny\verheidskole is gebou. 'n Togniese 

Instituut? vrat tegniese kennis sou verskaf aan die vrat met 

d ontginning van goud ge·vrerk het, het die lig gesien. 

Hoer eise is gestel sodat die Instituut 'n metamorfose 

ondergaan het totdat die stad in 1922 'n universiteit 

verkry het. 

------ooOoo-------




