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3. Skryf inligting korrek neer wat d.m.v. navorsing bekom is

Verslagdoening is die mondelinge, geskrewe, visuele en ander ekspressiewe maniere van
bekendmaking van resultate van ’n ondersoek.
1. Mondelinge beskrywing van aspekte van die gebeurtenis.
2. Voer ’n gesprek oor die verlede (stories, gebeure, persone en situasies) deur van verskeie mediums gebruik te maak.
3. Selekteer relevante historiese materiaal om in ’n verskeidenheid van maniere aspekte van die verlede te
kommunikeer. Maak van ’n verskeidenheid maniere gebruik om inhoud te verkry van historiese bronne, om ’n
spesifieke historiese gebeurtenis te organiseer en voor te hou.

Maak ’n keuse om die mees geskikte materiaal vir die verskillende kommunikasievorme vanuit
bronne te selekteer.

Begrip, formulering en veral taalgebruik en leesvermoë speel ’n deurslaggewende rol in
die vaardigheid.
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JUNIOR LEERLYN
29. Reageer op stories vanuit die verlede. + Luister na ’n storie en maak aanmerkings
daaroor.
30. Hervertel ’n verhaal/storie oor mense en gebeure vanuit die verlede.

31. Verduidelik en verskaf jou eie mening van stories en gebeurtenisse vanuit die verlede.

29. Reageer op stories vanuit die verlede. + Luister na ’n
storie en maak aanmerkings daaroor
STORIE EEN: DIE DAPPER MEYER-DOGTERS
Van 1835 tot 1838 het een van die merkwaardigste gebeurtenisse in ons geskiedenis
plaasgevind, naamlik die Groot Trek. In daardie jare het duisende mense, veral uit die
oostelike deel van die Kaapkolonie, weggetrek om ’n nuwe woonplek te gaan soek in die
gebiede wat vandag as die Vrystaat, KwaZulu-Natal en die gebied noord van die Vaalrivier
bekend staan.
Daar is baie redes aangegee waarom hulle getrek het. Een van die redes was dat hulle op
die Oosgrens baie moeilikhede met die inheemse bevolking gehad het. In verband
daarmee word daar ’n merkwaardige verhaal vertel van ’n gebeurtenis waarin kinders ’n
heldhaftige rol gespeel het:
In die distrik Beaufort-Wes is ’n man by sy vee vermoor. Sy naam was Meyer. Hy was saam
met sy skoonseun en sy eie seun by sy vee toe ’n klomp swart barbare op hulle afgekom
het om sy vee te roof en op ’n barbaarse wyse al drie blankes om die lewe gebring het.
Die aanvallers het toe hul klere aangetrek en na die Meyers se huis toe gestap. Daar was
net vroue by die huis: Dit was Meyer se vrou en haar drie dogters, van wie een getroud
was en ’n babatjie van drie maande oud gehad het.
Eers toe die swartes al voor die deur was, het die vroue hulle gewaar. Die aanvallers het
toe die ou moeder gevang, haar op ’n stoel voor die deur gegooi en met hulle assegaaie
na haar begin steek en gooi. Die oudste dogter, met die babatjie op haar arm, het
gehardloop om haar moeder te beskerm, maar self ’n assegaaisteek in haar bors gekry.
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Die kinders het nou besef dat hul enigste hoop op redding was om hulp in die hande te
kry, en het met die kindjie die bosse agter die huis ingevlug. Daardie dag het hulle ver
geloop. Toe is die oudste dogter, die moeder van die babatjie, oorlede; en die twee jonger
susters het die babatjie geneem en verder gevlug. Nog twee dae lank het hulle sonder kos
deur die veld aangesukkel, en toe by mense uitgekom. Intussen het hulle spekboomblare
gekou en die sap daarvan aan die babatjie gegee om die kindjie aan die lewe te hou.
’n Paar mense het, toe hulle die verhaal van die dogters hoor, dadelik na die Meyers se
plaas toe gery, maar die moeder daar dood aangetref. Die verhaal van die twee Meyerdogters wat drie dae lank deur ’n landstreek vol ongediertes en ander gevare sonder kos
gevlug het om hulp vir hul moeder te kry, en hul suster se kindjie te red, is ’n
merkwaardige verhaal van dapperheid. Maar dit is seker maar net een van die baie
verhale van dapper kinders uit die jare wat die Groot Trek voorafgegaan het.
STORIE TWEE: JEAN BOSMAN
Die hoërskool op Heilbron in die Vystaat besit die onderskeiding dat dit een van die
weinige skole in ons land is wat twee leerlinge opgelewer het wat toekennings vir
dapperheid ontvang het. Die seuns was Jean Bosman en Jacobus Raubenheimer.
Jean is op 19 Januarie 1940 op Heilbron gebore. Sy vader was daar onderwyser en leier
van die plaaslike Voortrekkerkommando. Jean was self ook lid van die kommando, en as
’n Voortrekker het hy geleer dat ’n mens hulpvaardig moet wees en gewillig moet wees
om oral en altyd jou medemens te dien.
Tydens die somer van 1954 het daar een middag ’n wolkbreuk bokant die dorpsdam van
Heilbron losgebars. Binne enkele minute het al die lopies en waterslote soos bruisende
riviere afgekom. Die dorpseuns het op hul fietse gespring en deur die modder geploeg na
die malende water wat alles met hulle meegesleur het. Een van hulle was Jean Bosman
wat toe veertien jaar oud was.
Ten gevolge van die buitengewone vloed het ’n klompie melkkoeie wat by die spruit gewei
het, in die moeilikheid geraak. Voordat hulle dit besef het, het die waters hulle omring
sodat hulle op ’n eiland gestaan het terwyl die water al hoër opgestoot het.
Terwyl die seuns nog die skouspel aanskou, het hulle gemerk dat ’n man sowat honderden-vyftig tree hoër op besig was om sy broekspype op te rol en nader na die stroom te
gaan in die rigting van die koeie. Hy was ene meneer CJ de Bruyn, ook van Heilbron. Hy
wou blykbaar die koeie probeer uitjaag.
Meteens het De Bruyn gegly en in die malende waters verdwyn. Daar was toe reeds sowat
twintig mense by die spruit. Hulle het hom om hulp hoor roep en toe ’n arm en ’n been
bo die water sien uitkom en verdwyn. Soos later geblyk het, was De Bruyn wel in staat om
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te swem, maar was die stroom so sterk en het dit hom so opgefrommel dat hy niks
daarteen kon doen nie.
Jean het dit gesien en gou sy klere uitgetrek. Hy het net sy onderklere aangehou. Hy het
niks gesê nie en gewag totdat hy reken dat die man regoor hom moes wees. Toe het hy
diep ingeduik, om onderkant die sterkste stroming deur te kom, want hy het vermoed dat
die drenkeling in die anderkantste gedeelte van die stroom sou wees. Die stroom was op
daardie plek ruim vyftig treë breed.
Toe Jean bo die water verskyn, het hy die persoon reg voor hom gewaar en hom gegryp.
Die man was egter sterker as hyself en het hom beetgepak sodat hulle saam gesink het
tot op die bodem van die stroom wat meer as tien voet diep was.
Jean het hom losgewoel en na die oppervlakte gekom en weereens die man voor hom in
die stroom gewaar. Toe het hy die man van agter beetgekry en hom voor hom vasgehou
en hom stadig na die kant probeer stuur.
Op daardie tydstip het ’n ander toeskouer, ene Andries Kruger, Jean kom help. Gelukkig
het die rivier ’n bietjie laer af ’n effense draai gemaak sodat Jean in sy doel geslaag en
vaste grond bereik het. Ander mense het ook kom help, en tesame het hulle die
drenkeling uit die stroom gehaal. Die mense het De Bruyn behandel en hy het sy
bewussyn herwin.
Meneer De Bruyn het later vertel dat hy geen beheer meer oor homself gehad het nie en
verskeie kere op die bodem van die stroom beland het en dan weer boontoe uitgestoot
is.
Jean het intussen verdwyn en met ’n omweg na sy klere toe gegaan. Daardie aand tuis
aan tafel het hy droogweg opgemerk: “Pa weet, ek het vandag ’n man gered.” Niemand
wou dit egter glo nie totdat Jean se ouers van verskeie mense verneem het wat daar
gebeur het. Sommige mense wat sy waaghalsige daad aanskou het, het hom bestraf en
gesê dat hy nooit weer so met sy lewe moet speel nie.
Heelwat mense het egter gereken dat Jean op die een of ander wyse beloon moes word.
Daar is by die Voortrekkerbeweging ’n aanbeveling gemaak dat die Reddingsboei (’n
goudkleurige ronde reddingsgordel met silwerkleurige touwerk, gemonteer op ’n blou
agtergrond met ’n “V” in die middel, en dit word gedra op die regterarm tussen die skouer
en die elmboog, bokant enige ander onderskeidingsteken) aan hom toegeken word. Dit
kon slegs aan lede van die Voortrekkerbeweging wat hul lewe op die spel geplaas het om
ander mense te red, toegeken word.
Die saak is ondersoek en dit was nie moeilik om getuies te kry nie. De Bruyn self het
verklaar dat hy reeds volkome magteloos was toe Jean hom kom help het en dat hy
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daarvan oortuig is dat hy sy lewe aan die seun te danke het.
Die Hoofbestuur van Die Voortrekkers het toe besluit om die Reddingsboei aan Jean
Bosman toe te ken. Dit het op 5 Julie 1955 toe die nuwe hoërskoolgebou op Heilbron
ingewy is, plaasgevind.

29

EIE OORDEEL
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BESKRYF
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LEER

Reageer op stories vanuit die verlede. + Luister na ’n storie en maak
aanmerkings daaroor.
Noem al die persone wat in die storie voorkom.

Vertel die storie in jou eie woorde. Jy kan ook van die dele
van die storie teken en dan weer oorvertel.

Beskryf elke storie. Gebruik ten minste vyf hoofpunte.

Verskaf redes waarom jy van die persone sou beskryf as
helde.
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30. Hervertel ’n verhaal/storie oor mense en gebeure vanuit
die verlede.
STORIE DRIE: KOOS JOUBERT
Koos en sy ouers het in die Vereniging-distrik gewoon. Dit was die jaar 1953 en hy was
vyftien jaar oud en in standerd agt.
Koos was op ’n dag in Augustus per fiets op die pad toe hy sien hoe ’n verwoestende
veldbrand vyf beeste in ’n kamp vaskeer. Die hitte was so erg dat hulle benoud en amper
histeries was. Koos het van sy fiets afgespring en dwarsdeur die vlamme na die beeste
gehardloop met die idee dat hy hulle terug deur die vuur sou jaag, maar daarvoor was
hulle nie te vinde nie. Toe begin Koos om een van die beeste se stert so styf op te wen dat
die pyn te veel vir die arme dier was. Hy het deur die vlamme gebars, en natuurlik het die
ander vier vinnig gevolg. Koos is sommer saam met die laaste bees deur die vuur gesleep,
maar sy broek was halfpad afgebrand en ook sy fiets toe hy daar kom.
Koos se beloning was egter genoeg: die stadsraad van Vereniging het vir hom ’n nuwe
fiets gegee, die Dierebeskermingsvereniging het aan hom ’n silwer horlosie gegee, en Die
Voortrekkerbeweging waarvan hy lid was, het aan die hom die Reddingsboei, ’n medalje
vir dapperheid, oorhandig.
STORIE VIER: ELKE SHEIDT
Die Duitse dogtertjie, Elke Sheidt, en haar gesin het ten tyde van die voorval toe sy haar
broertjie gered het, op Otavi in die noorde van Suidwes-Afrika gewoon waar haar vader
’n skrynwerkerswinkel besit het.
Dit was Februarie 1953. Elke Scheidt was vyf jaar, en die oudste van drie kinders. Die
tweede oudste, ’n seuntjie met die naam Dieter, was drie jaar oud, en die jongste, klein
Rainer, ’n mannetjie van een jaar en vyf maande oud.
So ongelooflik as wat dit mag klink, het die vader en moeder dié betrokke aand iewers
heen gegaan en die kinders alleen in die huis laat agterbly. Elke is aangesê om oor haar
broertjies toesig te hou.

7

Skryf inligting korrek neer wat d.m.v. navorsing bekom is
Daar het ’n brandende petroleumlampie op ’n tafel in die kinders se slaapkamer gestaan.
Klein Rainer was reeds in sy kinderbedjie terwyl Elke en Dieter op die vloer gesit en speel
het.
Wat presies gebeur het, was moeilik om vas te stel, maar waarskynlik het een van die
kinders aan die tafeldoek getrek en so die lamp omgegooi. Toe die petroleum uitloop, het
dit aan die brand geslaan en baie rook veroorsaak. Elke het dadelik besef dat die hele
kamer aan die brand kon slaan en dat sy nie in staat was om die vlamme te blus nie. Haar
besluit oor wat sy moes doen, het gestrek tot by die gedagte dat sy dadelik vir Rainer uit
sy bedjie moes kry voordat hy dalk doodbrand. Sy was egter nie sterk genoeg om hom
dadelik uit sy bedjie te lig nie, want hy was nie net ’n te groot gewig vir haar klein
liggaampie nie, die bed het rondom ook nog baie hoë style gehad en sy het gesukkel om
by te kom. Sy het so aanhoudend en hard probeer dat sy hom naderhand wel oor die
rantjie van die bedstyle gelig gekry het en toe met hom na buite die huis gevlug het saam
met die ander seuntjie.
Gelukkig het die brand nie te veel verwoesting aangerig nie. Dit het nie so ver versprei dat
dit die meubels en beddegoed aan die brand gesteek het nie. Toe die petroleum
uitgebrand was, is die vuur vanself geblus. Maar dat dít sou gebeur, het Elke nie kon weet
nie. Die res van die vertrek, en selfs die hele huis, kon uitgebrand het. Ten spyte van die
gevaar was haar verantwoordelikheidsgevoel so groot dat sy hierdie reddingsdaad wel
verrig het. Sy het geweet sy moes vir die jonger kinders sorg en het dit met groot
dapperheid gedoen.
Heldedade soos hierdie vind seker dalk daagliks plaas, maar daar word nie genoeg van
melding gemaak nie. Daarom eer ons hierdie klein helde en heldinne hier vir hulle
heldhaftige optrede en hoop dat dit as aansporing vir elkeen van ons vandag sal dien om
net so vinnig en onselfsugtig op te tree as die omstandighede dit van ons sou eis.

STORIE VYF: RENIER BRUMMELKAMP
Renier Brummelkamp, die oudste van drie seuns, was in Parktown, Pretoria, woonagtig
toe daar amper ’n groot tragedie plaasgevind het.
Op ’n Sondagaand in September 1950 het Renier se ouers kerk toe gegaan en hulle drie
seuntjies tuis laat bly. Renier, toe elf jaar oud, is aangesê om sy broertjies in die bed te sit
en hulle goed op te pas. Hy was besig om die tweetjies se nagklere aan te trek toe daar
buite ’n harde geraas plaasvind.
Gerhard, die jonger seuntjie, klim toe op die vensterbank om te sien wat buite aan die
gang is, maar raak per ongeluk aan die bedlig se skakelaar wat al oud en verweer was. Toe
dit breek, het die oop drade aan Gerhard se hand geraak terwyl hy met sy ander handjie
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na die staalraam van die venster gegryp het om nie te val nie. Die oop elektriese drade
het natuurlik ’n kortsluiting veroorsaak en die elektriese stroom het Gerhard se
liggaampie so aanhoudend bly skok dat hy homself nie kon losruk nie.
Renier wat ook by die venster uitgekyk het, het gevoel dat die staalraam hom ook skok
en toe eers opgelet het wat met klein Gerhard aan die gebeur is. Instinktief het hy na
Gerhard gegryp, maar is self weer geskok. Hy het egter daarin geslaag om Gerhard van
die vensterbank af weg te ruk en so die stroom krag tussen die raam en skakelaar te
verbreek.
Daar was egter nou dringend hulp van buite nodig en Renier het gehardloop om hulle
buurman, ene meneer Searle, te gaan roep, wie sommer al drie seuntjies vir skok
behandel het. Hyself het erken dat as dit nie vir Renier se blitsige optrede was om Gerhard
van die venster los te ruk nie, sou Gerhard waarskynlik doodgeskok het.
Renier Brummelkamp is vir hierdie onverskrokke optrede later ook beloon deurdat die
Reddingsboei aan hom toegeken is.

STORIE SES: JOHANNA REYNEKE
In 1947 was Johanna Reyneke ongeveer twaalf jaar oud. Die voorval waarin sy haar
kleinboetie Gertjie gered het, het op Paul Roux in die Vrystaat plaasgevind.
Klein Gertjie het by die bure se kinders gespeel. Hy was so twee jaar oud. Soos verwag
moes word, het die swart oppassertjie nie juis aandag gegee aan sy opdrag om klein
Gertjie op te pas nie en gemaklik weggestap om ander dinge te gaan doen. Gertjie het
baie lekker by sy maatjies gespeel, maar toe na ’n oop watersloot wat die huise se vuil
water wegvoer, gegaan. Niemand kon seker wees presies hoe dit gebeur het nie, maar
klein Gertjie het in die sloot wat redelik diep en vol baie vuil water was, beland.
Die eerste maal toe Gertjie se koppie weer bo die water kom, het hy hard om hulp
geskree. Johanna het dit gehoor en vinnig soontoe gehardloop, maar toe sy daar kom was
Gertjie nêrens te sien nie, want natuurlik het hy weer onder die water verdwyn. Johanna
het self nie geweet hoe diep die water was nie maar sy het dadelik ingespring om na
Gertjie te soek.
Toe sy hom raakvoel, het sy hom styf vasgegryp en bokant die wateroppervlak gelig. Dit
was suiwer genade dat die water nie nog 12 duim dieper was nie, anders sou sy nie kon
staan nie, maar nou kon sy sy koppie bo die water hou al kon sy self nie uit die sloot kom
nie omdat dit te steil was om uit te klim.
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Toe Johanna begin roep, het ’n buurvrou, ene mevrou Rust, haar eerste gehoor en dadelik
ander mense ontbied om haar te help om die kinders uit die water te help haal. Gertjie
was reeds bewusteloos, maar hulle het hom op allerhande wyses probeer laaf en
naderhand het hy bygekom. Vir hierdie dapper reddingspoging wat met ernstige
lewensgevaar gepaard gegaan het, het Johanna Reynecke die dapperheidstoekenning
'Reddingsboei', ontvang.
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Hervertel ’n verhaal/storie oor mense en gebeure vanuit die verlede.
Noem al die persone wat in die storie voorkom.

Vertel die storie in jou eie woorde. Jy kan ook van die dele
van die storie teken en dan weer oorvertel.

Beskryf elke storie. Gebruik ten minste vyf hoofpunte.

Verskaf redes waarom jy van die persone sou beskryf as
helde.
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GEBRUIK DIE VOLGENDE METODE
’n Storiebord is ’n grafiese organiseerder in die vorm van illustrasies en voorbeelde wat
die storie se volgorde bepaal. Dit is die begin van animasie en video’s. ’n Storiebord is
dus ’n grafiek of volgordeblokke van ’n verhaal. Leerders herroep die belangrikste
aspekte van ’n verhaal en dan teken hulle dit in die blokke wat verskaf is.
KERNVRAE
• Wat het eerste plaasgevind?
• Waarom het dit gebeur?
• Hoe het dit gelyk toe dit gebeur het?

31. Verduidelik en verskaf jou eie mening van stories en
gebeurtenisse vanuit die verlede.

Melkboer Red 14 – Verdrink self toe hy weer probeer
Die ramp het ’n heldedaad opgelewer wat seker tot in die vêrste nageslag in Suid-Afrika
onthou sal word; ’n melkboer het die woeste see sewe keer met sy perd getrotseer en 14
mense uit die golwe gered. Die agtste keer het hy en sy uitgeputte perd saam verdrink.
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Sy naam is Wolraad Woltemade.
Die skip is De Jonge Thomas.
Kasteel Die Goeie Hoop, 2 Junie 1773.
In ’n ontsettende skeepsramp in Tafelbaai het 138 mense die lewe verloor deurdat hul
skip in ’n onstuimige see tydens ’n baie sterk wind op die strand te pletter geslaan is.
Vandag het die lyke van Woltemade en skipper Barend de la Maire, bevelvoerder van die
verongelukte skip, by Soutrivier op die strand uitgespoel. Die begrafnis sal op 4 Junie
plaasvind.
As die De Jonge Thomas ’n rukkie later by Kaapstad aangekom het, sou hy die ongeluk
vrygespring het, aangesien geen skip van die Kompanjie tussen 15 Mei en 15 Augustus na
Tafelbaai mag kom nie, maar na Valsbaai moet gaan. De Jonge Thomas het egter voor 15
Mei hier aangekom, met die gevolg dat hy na 15 Mei nog in Tafelbaai gelê het. Toe die
ramp hom tref, het die skip gereed gelê om na Batavia te vertrek.
Op 31 Mei het ’n sterk noordwestewind begin waai. Die see het al hoe onstuimiger
geword, en eergisteroggend tussen vyf- en sesuur is die skip van sy anker losgeslaan.
Daarna het hy nie meer lank gehou nie. Om halfsewe het die toringhoë golwe hom op die
strand by Soutrivier aan stukke geslaan.
Die ekwipagiemeester en soldate van die Kompanjie het op perde en met ossewaens en
’n skuit na die ongelukstoneel gesnel om hulp te verleen. Maar nog voor hulle oor die
Soutrivier kon kom, was die grootste deel van die bemanning reeds verdrink.
Deel van die bemanning het nog wanhopige pogings aangewend om na die land toe te
swem en ’n ander deel het aan die romp van die skip, wat bo die water uitgesteek het,
vasgeklou. Wolraad Woltemade, wat elke môre vroeg langs die strand na sy werk gery
het, het hul wanhopige pogings gesien en het sy perd in die rigting van die skip laat swem
om die ongelukkiges te help. Twee-twee het die skipbreukelinge aan sy perd vasgegryp
en saam met die dier en sy ruiter strand toe geswem. Sewe maal het perd en ruiter met
twee drenkelinge die strand bereik, maar die agtste maal het Woltemade en die
uitgeputte dier in die golwe omgekom. Saam met die veertien man wat deur Wolraad
gered is, het slegs sewe-en-sestig man aan die dood ontsnap.
Wolraad Woltemade was volgens die monsterrol in Schomburg in Duitsland gebore. Van
1752 tot 1755 was hy as korporaal werksaam op die Kompanjie se buitepos by die
Steenberge. In 1770 het hy dergelike werk op Muizenberg gedoen, maar die jaar daarop
het hy hom nader aan die Kaap as melkboer kom vestig.
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Hy was baie hardwerkend en dit is ook bekend dat hy gehelp het om die diere in die tuin
bokant die Kompanjiestuin te versorg.
Woltemade se vrou, Janna Charlotta, het in Europa bly woon. Sy seun Christian Ludwig
Woltemade is egter korporaal in diens van die Kompanjie. Hy was een van die eerstes wat
by Paardeneiland diens gedoen het om te waak teen moontlike strandroof. Hy het die lyk
van sy vader dadelik uitgeken. Die oorledene het nog ’n seun, wat in Batavia woon. Die
gebeurtenis het ’n baie diep indruk op almal aan die Kaap gemaak.
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Verduidelik en verskaf jou eie mening van stories en gebeurtenisse vanuit
die verlede.
Noem al die persone wat in die storie voorkom.

Vertel die storie in jou eie woorde. Jy kan ook van die dele
van die storie teken en dan weer oorvertel.

Beskryf elke storie. Gebruik ten minste vyf hoofpunte.

Verskaf redes waarom jy van die persone sou beskryf as
helde. Kan jy/julle met behulp van die storiebord julle eie
video maak oor Wolraad Woltemade?
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SENIOR LEERLYN
32. Hervertel ’n verhaal/storie oor mense en gebeure vanuit die verlede.
33. Hanteer en oberserveer, en teken voorwerpe vanuit die verlede en die hede.
34. Kan jy terme soos “getuienisse”, “dokumente”, “bewyse”, “artefakte”,
“bronne”, “feit” en “mening” gebruik?
35. Verstaan en maak afleidings van dokumentêre sowel as fisiese bronne.
36. Herken dat daar twee standpunte oor dieselfde gebeurtenis in die verlede kan
bestaan.
37. Vra al hoe meer die vraag “Hoe weet ons dit”?
38. Is bewus daarvan dat daar ’n verskeidenheid van bronne oor dieselfde tydperk
bestaan.

39. Vergelyk twee voorstellings van dieselfde historiese gebeurtenis deur gebruik te
maak van visuele en geskrewe bronne.
40. Verstaan hoe en waarom sekere gebeure vanuit die verlede verskillend
geïnterpreteer is.
41. Beoordeel historiese materiaal deur relevante historiese vrae i.v.m. die skrywer
van die bron te vra.
42. Analiseer die verskillende tekste oor historiese bronne.
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43. Verstaan die aard van getoetste inhoude en dat historici geskiedenis konstrueer
as hulle skryf oor die gebeure van die verlede.

44. Analiseer die onderwerpe wat die wyse waarop die verlede geskryf word,
beïnvloed.
45. Kan tussen relevante en irrelevante getuienisse onderskei.
46. Konstrueer ’n interpretasie wat gebaseer is op bronne deur redes te verskaf vir
jou eie interpretasie.
47. Verduidelik die hoofpunte van ’n onderwerp en gebruik dan materiaal vanuit
die verlede om die onderwerp in ’n spesifieke konteks te verduidelik.
48. Verstaan dat opgetekende verslae vanuit die verlede kan verskil van die
hedendaagse interpretasie daarvan.

32. Hervertel ’n verhaal/storie oor mense en gebeure
vanuit die velede.
STORIE EEN:

Heldedaad in Tafelbaai
GHP DE BRUIN
Jochem Willemzoon was ’n matroos en kwartiermeester in diens van die VOC. Sy skip,
Spierdyk, het saam met ander skepe in Tafelbaai voor anker gelê. Tussen 4 en 5 Junie 1692
het daar ’n kwaai noordwestelike wind in die baai gewoed. Twee Nederlandse skepe,
Hoogerest en die Orange, het van hul ankers losgeruk en is naby die mond van Soutrivier op
die strand geslinger.
Die see was so onstuimig dat skuite wat nie betyds uit die see gehaal is nie flenters geslaan
is. Daar was nie die minste kans om die ongelukkige skepe van die land af te bereik nie. Baie
van die matrose op die gestrande skepe het verdrink of oorboord gespring en probeer om na
die land te swem.
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Vanaf die kus moes die mense, onder wie ook goewerneur Simon van der Stel, die treurige
toneel staan en aanskou. Dit was egter te erg vir een van die toeskouers, Jochem Willemzoon.
Hy bind ’n loodlyn om sy lyf, gee die punt aan ’n paar van sy maats om vas te hou en spring
vasberade in die woeste branders om na die Hoogerest te swem. Almal staan verstom – dit is
’n onmoontlike taak!
Hy is ’n goeie swemmer en hy vorder taamlik vinnig. Hy bereik die naaste drenkeling van
die Hoogerest. Hy gryp van hulle aan die arms of hare en sleep hulle na die kus. Op hierdie
wyse het hy vyf gered, maar om almal so te red, sal onmootlik wees.
Omtrent 300 man aanskou die treurige skouspel – niemand het Willemzoon se moed nie. Na hy ’n
paar oomblikke gerus het, duik hy weer in en begin met die moeilike swemtog. ’n Groot brander
druk ’n paar keer sy kop onder die water in, maar hy swem net nog verder. Hy swem tot by die
skip en word aan boord gehelp. Die matrose omhels hom en glo hulle is nou almal gered.
Willemzoon beveel die matrose om die trap van die halfdek aan die loodlyn vas te maak,
asook aan die boot self. Daar kan twee manne op die vlot kom. Die eerste tog word met sukses
voltooi. Die afgematte Willemzoon rus op die boot terwyl ’n tweede tog na die kus voltooi
word. Hulle draal te lank en Willezoon spring weer in die see, die keer sonder loodlyn om die
middel, maar halfpad is hy so moeg dat hy vier keer om hulp roep, maar niemand kom om
hom te help nie. Hy besef dat hy homself moet red. Eindelik bereik hy die strand – doodmoeg
en uitgeput. Wat doen hy nou – hy swem terug na die skip!
Na ’n lang tyd bereik hy weer die skip. Hy rus nou ’n geruime tyd aan boord van die
skip. Deur middel van die vlot het al die manne, 36, op die end die strand bereik. Tydens die
laaste tog het hy ook die strand bereik. Simon van der Stel het sy eie jas gegee en gelas dat hy
alles moet kry wat nodig is. In ’n brief aan die HERE 17, 22 Junie 1692, het Simon van der Stel
spesiale melding gemaak van die daad van Willemzoon, sodat die VOC hom na verdienste kon
beloon.
DIE HUISGENOOT , 1 Junie 1945

Dapper Kaapse seuns vereer
Twee leerlinge van die Senior Sekondêre Skool Phoenix in Manenberg ontvang Vrydag die
goue Wolraad Woltemade-kruis vir dapperheid van die Staatspresident.
Trevor Kennel en Joseph Joseph het in 1988 geprobeer om die lewe van hul onderwyser
mnr. Shaun Willis te red. Mnr. Willis kon nie swem nie en het verdrink ná herhaalde
pogings deur sy leerlinge om sy lewe te red. Die twee leerlinge vlieg aanstaande week na
Pretoria om die toekenning te ontvang. Die vliegkaartjies word deur die staat betaal.
Die leerlinge was albei in st. 8 toe hul klas ’n uitstappie na die see by Maiden’s Cove naby
Kampsbaai gereël het.
Joseph het vertel dat hy en vyf van sy klasmaats in die water was toe sy onderwyser en ’n
paar maats skielik in die moeilikheid beland het. “Die een oomblik was ons net kniediep in
die water en die volgende oomblik was mnr. Willis tot by sy ken in die water. Hy het
vermoedelik in ’n maalkolk beland. Ek was 'n ent van hulle en Trevor het seker vyf keer na
my geroep voordat ek hom kon hoor. Trevor het intussen geprobeer om mnr. Willis uit die
maalkolk te kry, maar het self daarin beland. Ek het na hulle geswem en eers geprobeer
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om my onderwyser uit te kry omdat hy nie kon swem nie. Ek het hom aan sy arm gegryp
en was besig om uit te swem totdat ’n brander hom skielik weggeruk het.”
Intussen het Trevor dit reggekry om by ’n rots te kom en het daaraan vasgeklou. Joseph
het weer afgeduik en gesien hoe sy onderwyser in die maalkolk dryf. “Ek kon sien dat hy
reeds dood was.” Hierna het Joseph uit die water probeer kom, maar die see het só
onstuimig geraak dat hy deur die branders heen en weer gegooi is.Hy is later net betyds
deur twee mans uit die water gehelp.
Trevor was twee dae in die hospitaal, terwyl Joseph ná behandeling ontslaan is. Mnr.
Alexander Tabisher, hoof van die skool, het gesê die toekenning is nie net vir die skool nie,
maar vir die hele gemeenskap ’n eer. “Ons is baie trots op dié leerlinge. Dit is vir ons ’n
bewys van die goeie karakter van ons kinders.”
Die Burger, 17 November 1990

32
SOEK,
NOEM,
LEER

Hervertel ’n verhaal/storie oor mense en gebeure vanuit die velede
Noem al die persone
Noem al die persone wat in die
wat in die storie
storie voorkom.
voorkom.
BESKRYF
EN DRA OOR
VERDUIDELIK
EIE OORDEEL

Vertel die storie in jou
eie woorde. Jy kan ook
van die dele van die
storie teken en dan
weer oorvertel.

Vertel die storie in jou eie
woorde. Jy kan ook van die dele
van die storie teken en dan weer
oorvertel.

Beskryf elke storie.
Gebruik ten minste vyf
hoofpunte.

Beskryf elke storie. Gebruik ten
minste vyf hoofpunte.

Verskaf redes waarom
jy van die persone sou
beskryf as helde. Kan
jy/julle met behulp van
die storiebord julle eie
video maak oor Jochem
Willemzoon?

Verskaf redes waarom jy van
die persone sou beskryf as
helde. Kan jy/julle met behulp
van die storiebord julle eie
video maak oor die twee
seuns?
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33. Hanteer en oberserveer, en teken voorwerpe vanuit die
verlede en die hede.
ONDERWERP: Vervoer
VOORBEELD 1:

18

Skryf inligting korrek neer wat d.m.v. navorsing bekom is
VOORBEELD 2:
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33.
Maak gebruik van die voorbeeld
se prente en soek ander prente
soos elkeen van die voorwerpe
vandag lyk.

BESKRYF
EN DRA OOR

Teken eers en dan
vertel hoe die
oudste/nuutste
vliegtuig lyk.

Sê EN TEKEN hoe jy dink elkeen
van die voorwerpe werk of
gewerk het.

Sê waarom jy dink dit
die oudste/nuuste
vliegtuig is.

Verduidelik hoe elkeen gewerk
het.

Gee ’n aantal redes
waarom een vliegtuig
beter as die ander is.

Was dit goeie of swak patente
gewees. Hoe het ons vandag dit
al verbeter. Hoe sal jy dit nog
verder kan verbeter?

EIE OORDEEL

Soek die oudste
/nuutse VLIEGTUIG.
Rangskik die vliegtuie
in volgorde van nuut
na oud.Teken die
vliegtuig waarvan jy
die meeste hou.

VERDUIDELIK

SOEK, NOEM, LEER

Hanteer en oberserveer, en teken voorwerpe vanuit die verlede en die hede.

21

Skryf inligting korrek neer wat d.m.v. navorsing bekom is
34. Kan terme “getuienisse”, “dokumente”, “bewyse”,
“artefakte” en “bronne”, “feit” en “mening” gebruik word?
FEIT EN MENING
’n Feit:
Standpunte wat bewys kan word. Dit is verder gebaseer op direkte bewyse, beleefde
ondervinding en waarneming.
Vrae wat beantwoord moet word:
 Kan die feit bevestig word deur bronne en/of waarneming?
 Kan die feit vertrou word? Hoe het die skrywer die feit bekom?
 Het die skrywer die kundigheid om die feit te bekom?
 Is die feit relevant vir die standpunt wat gemaak word?
Mening:
Dit is ’n standpunt wat gebaseer is op persoonlike sieninge of gevoel en wat altyd ’n debat
veroorsaak. Dit toon jou gevoel oor ’n onderwerp. Al kan dit op soliede feite berus, is dit steeds
’n persoon se siening oor ’n onderwerp en nie die feite self nie.
Vrae wat beantwoord moet word:
 Is daar woorde soos moontlik, miskien, gewoonlik teenwoordig?
 Kan jy teenstrydighede waarneem?
 Is daar feite beskikbaar wat die teendeel bewys?

Is hierdie feite of menings EN wat is die gevolge daarvan ?
“This ‘telephone’ has too many
shortcomings to be seriously considered
as a means of communication. The device
is inherently of no value to us.” – Western
Union internal memo, 1876
“There is no reason for any individual to
have a computer in his home.” – Ken
Olson, president, chairman and founder
of Digital Equipment Corporation (DEC), in
a talk given to a 1977 World Future
Society meeting in Boston

“The horse is here to stay but the
automobile is only a novelty—a fad.” –
The president of the Michigan Savings
Bank advising Henry Ford's lawyer not to
invest in the Ford Motor Co., 1903
“A rocket will never be able to leave the
Earth’s atmosphere.” — New York Times,
1936
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VOORBEELD EEN:
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VOORBEELD TWEE:
BESTUDEER DIE GROEP ADVERTENSIES BAIE NOUKEURIG
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34
SOEK, NOEM,
LEER

Is die mense korrek
geklee om aan die
sportsoorte deel te
neem?

Verduidelik by elke mening en
feit waarom jy dit so klassifiseer.

Waarom is die mense
nie korrek geklee nie?

Waarom word van die menings
gebruik gemaak?

Is die mense beter of
swakker geklee as die
sportmense wat
vandag aan dieselfde
sportsoorte deelneem?

Is dit regverdig dat menings so
baie gebruik word om ’n
standpunt oor te dra? Kan daar
meer van feite gebruik gemaak
word?

EIE OORDEEL

VERDUIDELIK

Hoeveel persone speel
krieket en hoeveel
speel tennis? Is jy
seker hulle speel
krieket en tennis?

BESKRYF
EN DRA OOR

Kan terme soos “getuienisse”, “dokumente”, “bewyse”, “artefakte” en
“bronne”, “feit” en “mening” gebruik word?




Is dit billik om
sulke afleidings
te maak?
Wie is die beste
speler op die
veld?

Noem al die feite en dan al die
menings wat in die advertensies
voorkom.
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35. Verstaan en maak afleidings van dokumentêre sowel
as fisiese bronne
Terwyl ek dié gedeelte skryf, reën dit buite.
Hoe weet ek dit?
Ek sien dat dit reën.
Hoe weet jy dat dit reën?
Jy het daarvan in die gids gelees.
Hoe weet jy dit is die waarheid?

Ons kry die meeste van ons inligting in boeke van die verlede. Historici gebruik
getuienisse vanuit die verlede om hulle te help om uit te vind wat gebeur het, wie was
betrokke en waarom gebeure plaasgevind het. Historici gebruik getuienisse van
plekke, mense en gebeure van die verlede om die storie van die verlede saam te voeg.
Die getuienisse van historici word genoem:

Bronne:

Die volgende aksies vind gewoonlik plaas om die inligting vanuit die
bronne saam te stel:








Versamel getuienisse baie versigtig. [Stap Een]
Bestudeer die bronne baie noukeurig. [Stap Twee]
Maak ingeligte raaiskote oor wat in die verlede gebeur het. [Stap Drie]
Ken die gebeure baie goed. [Stap Vier]
Vra vrae om meer oor die gebeurtenis uit te vind. [Stap Vyf]
Praat met mense wat die gebeurtenis beleef het. [Stap Ses]
Maak gebruik van goeie idees wat ander mense oor die gebeurtenis het. [Stap
Sewe]

Historici, net soos speurders, moet getuienisse en bronne gebruik om hul menings te
vorm – dit is uiters gevaarlik, WANT:
1. Die verlede is moeilik om te bestudeer omdat dit nie meer bestaan nie.
2. Dit is ook onmoontlik om na die verlede terug te gaan en te gaan kyk hoe
gebeurtenisse of voorwerpe eers was.
3. Al het die verlede verdwyn, laat dit egter klein gedeeltes van hom agter.
4. Hoe meer getuienisse/bronne versamel kan word, hoe meer sal weergegee kan
word in verband met hoe die gebeurtenis regtig plaasgevind het.
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In ’n goeie woordeboek het ek die volgende definisie gekry van ’n
Bron: oorsprong, oorsaak, aanleiding.

ONDERWERP:
Die landing van Jan van Riebeeck aan Kaap die Goede HOOP

OPDRAG:
Volg nou stappe een tot sewe, hierbo, en dan:
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Wat het hier gebeur? Wanneer het dit plaasgevind? …
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Landing van Van Riebeeck aan die Kaap - Martiens van Bart
DIE bekende skildery van Charles Davidson Bell (1813–1882) wat die
landing van kmdr. Jan van Riebeeck en sy gevolg op Tafelberg se strand
in April 1652 uitbeeld, het in 1851 op die First Exhibition of the Fine
Arts ’n goue medalje aan die skilder besorg.
Bell was van Skotse herkoms en ’n kleinneef van die indertydse Britse
goewermentsekretaris aan die Kaap, sir John Bell, wat Charles as
goewermentslandmeter aangestel het. Phillida Brooke Simons gee in
haar onlangs verskene biografie The Life and Work of Charles Bell,
Fernwoord Press, die titel van hierdie skildery aan as The landing of
Van Riebeeck, 1652. 1850.
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In sy synopsis van Bell in die Standard Encyclopaedia of Southern
Africa, Nasou 1970, skryf Frank R Bradlow: “A competent artist, he
(Bell) won a gold medal in the Fine Arts Exhibition of 1851 for the ‘best
original historical painting in oil of the Cape’ with his painting the
Landing of Van Riebeeck at the Cape of Good Hope, 1652.” (vol. 2, p.
127).
Poskaarte met ’n afbeelding van dié skildery word verkoop by die SA
Biblioteek, waar die oorspronklike werk ook bewaar word. ’n Byskrif
op die poskaart lui egter: Jan van Riebeeck ontmoet die Hottentotte/ Jan
van Riebeeck meets the Hottentots April 1952 deur/by Charles D. Bell
1860.
Aan die linkerkant van die groot skildery (75,9 cm x 92 cm) beeld Bell
die landing van ’n skuit uit met matrose wat swaar bagasie aan wal dra.
Die sentrale groep, vyf Hollanders in Europese kleredrag van die
middel sewentiende eeu, het die Nederlandse vaandel by hulle. Regs is
vier inboorlinge (twee mans en twee vroue) in hul eiesoortige
kleredrag. Drie sit en een man staan regop voor die Hollanders en
beduie met sy vingers.
Brooke Simons skryf hieroor (uit Engels vertaal): “Alhoewel hierdie
prent oor die jare telkemale as illustrasie in verskeie geskiedenisboeke
gebruik is, is dit natuurlik ’n geïdealiseerde samestelling van wat
gebeur het, in die besonder as uitbeelding van die kommunikasie
tussen Van Riebeeck en sy metgeselle en die Khoisan inwoners van die
Kaap.
“Die heroïese kwaliteit van die styl van die skildery – in die noue,
piramidale groepering van die Europeërs, gebaai in die lig van die
sentrale komposisie – is Bell se respons op die uitbeelding wat die
kunstentoonstelling gestel het ten opsigte van die akademiese
skilderwerk aan die Kaap,” skryf sy.
’n Leser van Die Burger het onlangs in die meningskolomme beweer dit
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is ’n “mite” dat hierdie skildery Van Riebeeck se aankoms aan die Kaap
uitbeeld.
Volgens hom beeld dit “Van Riebeeck se eerste ontmoeting met die
‘Hottentotte’” uit. Hy het egter nie sy besondere inligtingsbron
aangegee nie.
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35

EIE OORDEEL

VERDUIDELIK

BESKRYF
EN DRA OOR

SOEK, NOEM,
LEER

Verstaan en maak afleidings van dokumentêre sowel as fisiese bronne
Soek die bronne wat gebruik kan word om die vraag te
beantwoord.

Noem die redes waarom die bronne bruikbaar is en die
ander nie.

Verduidelik presies watter bronne probleme verskaf het
om die antwoord te verkry EN is dit moontlik om die vraag
te beantwoord met behulp van die bronne/getuienisse?

Toon met behulp van ’n diagram aan waarom die bronne
bruikbaar of onbruikbaar is en waar ander bronne gebruik
moet word om die antwoord te bekom.
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36. Herken dat daar twee standpunte oor dieselfde
gebeurtenis in die verlede kan bestaan
VOORBEELD EEN:

VOORBEELD TWEE:
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VOORBEELD DRIE:
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36

EIE OORDEEL

VERDUIDELIK

BESKRYF
EN DRA OOR

SOEK, NOEM,
LEER

Herken dat daar twee standpunte oor dieselfde gebeurtenis in die verlede
kan bestaan
Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Watter
maniere van
vervoer word
op die foto
aangetref?

Watter produkte
word in die winkel
verkoop?

Watter voorwerpe
word hier
uitgebeeld?

Beskryf die
verskillende
maniere van
vervoer wat
op die foto
uitgebeeld
word.

Beskryf die soort
winkel in detail.

Beskryf elkeen van
die voorwerpe.

Verduidelik
die voor- en
nadele van
elkeen van
die
vervoerwyses.

Waarom is al die
produkte by die
winkel
beskikbaar?

Verduidelk presies
hoe elkeen gebruik
is.

Watter van
die soorte
vervoer is die
beste?
Verskaf redes
vir jou
antwoord.

Is die winkel meer Verduidelk presies
effektief as die
hoe elkeen gebruik
groot supermark
is.
wat in ons stede
aangetref word?
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37. Vra al hoe meer die vraag: “Hoe weet ons dit?”

O

ngeveer 65 miljoen jaar gelede het al die dinosourusse skielik uitgesterf.
Niemand weet regtig waarom hulle verdwyn het nie, maar wetenskaplikes
het ’n paar interessante teorieë:









’n Massiewe meteoriet vanuit die ruimte het die Aarde getref en so ’n groot
stofwolk gevorm dat die son weggekeer is en die plante almal dood is. Dit het weer
gelei tot die dood van die dinosaurusse omdat hulle geen kos gehad het nie. Dalk
het die gebrek aan sonskyn die wêreld tydelik laat vries en die dinousaurusse laat
verkluim. Met verloop van tyd het die stof gaan lê en kon dit die hitte van die son
vasvang. Die aarde het dalk baie warm geword wat die oorblywende dinosaurusse
verseker laat doodgaan het.
Vulkaniese uitbarstings het miskien hul dood veroorsaak. Vulkane wat op
verskillende plekke op die Aarde uitgebars het, kon die lug met soveel vulkaniese
stof gevul het dat die son verduister is. Dit het dalk die aarde laat afkoel wat die
plante en diere uiteindelik laat sterf het.
Hulle kon van voedselvergiftiging gevrek het. Dalk was al die nuwe soorte
blomplante wat teen die einde van die Kryt-tydperk verskyn het vir die
dinosaurisse giftig. Indien die plantvreters daarvan gevrek het, sou die
vleisvreters ook sonder kos wees en noodwendig uitsterf.
’n Weersverandering kon hulle ook uitgewis het. ’n Studie van rotse en fossiele
dui daarop dat die wêreld se klimaat teen die tyd wat die dinosaurusse uitgesterf
het, besig was om te verander. Dit kon veroorsaak gewees het deur die beweging
van die vastelande.
Die dinosaurusse was dalk gewoond aan warm weer dwarsdeur die jaar. Soos
die vastelande verder noord en suid beweeg het tot by hulle huidige liggings, en
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omring is deur oseane, het die klimaat kouer geword. Dalk was die dinosaurusse
nie in staat om die koue of die veranderende seisoene te oorleef nie.


Hulle eiers kon gesteel gewees het. Van die vroeëre landsoogdiere het
dinosauruseiers gevreet. Die koudbloedige dinosaurusse was dalk te koud en
stadig om hulle weg te jaag.

Geeneen van hierdie teorieë word egter algemeen aanvaar nie en die verdwyning van
alle dinosaurusse bly ’n onopgeloste raaisel.
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VERDUIDELIK

BESKRYF
EN DRA OOR

SOEK,
NOEM,
LEER

Vra al hoe meer die vraag: “Hoe weet ons dit?”
Gee redes waarom die dinosourusse nie meer vandag
leef nie.

Beskryf een van die menings waarom hulle uitgesterf het
in méér detail.

Verduidelik waarom jy dink hulle uitgesterf het.

Was dit ’n goeie of slegte ding dat hulle uitgesterf het? Gee
’n gedokumenteerde antwoord.
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38. Is bewus daarvan dat daar ’n verskeidenheid van bronne oor
dieselfde tydperk bestaan.
ONDERWERP: Lewenswyse van die Khoi
OPDRAG:
Bestudeer eers al die bronne baie noukeurig

Wat sê die “ouer” skoolbronne?
Bron: Verwerk uit verskillende handboeke uit die verlede.
Die inboorlinge aangetref deur die Hollanders was Hottentotte en
Boesmans. Die eerste was baie meer ontwikkel en het groot troppe vee gehad
waarmee hulle van plek tot plek rondgetrek het. Die Boesmans was jagters en
het in klein bendetjies rondgeswerf. Later het hulle baie las gegee deurdat hulle
die boere se vee gesteel het.
Die Hottentotte het beeste besit en die het vir hulle van vleis en melk voorsien. Die
naturelle het op hul beeste gery soos die blanke op hul perde. Hulle het ook Afrikaner
skape en honde gehad. ’n Groot deel van hul voedsel het uit sprinkane, bessies en
wildvleis bestaan. Die Hottentotte het nooit enige poging aangewend om die grond te
bewerk nie.
Ledigheid was inderdaad hul treffendste kenmerk, en ’n groot gedeelte van die dag
het hulle in slaap deurgebring. Hulle het ’n musiekinstrument, die ramkie, gehad, en
die grootste deel van die nag met danspartye deurgebring.
Wanneer hulle nie geveg of getrek het nie, het die Hottentotte ’n luilekker
lewe gehad. Hulle het byna nooit hard gewerk nie. Gewoonlik het hulle maar
in die son gesit, geëet en gerook. Hulle kos was veral vleis. Die Hottentotte het
nie graag van hul eie vee geslag nie. Daarom het hulle wild gejag of in vanggate
gevang. As hulle nie ander vleis gehad het nie, het hulle ’n skaap of os geslag.
Hulle was baie lief vir melk, veral suurmelk. Verder het hulle ook veldkos soos
bessies, wortels, vrugte, sprinkane en heuning geëet.
Khoikhoi
Die gebruik van die benaming Hottentotte het ook sy oorsprong in die vroegste Nederlandse dokumente oor
Suid-Afrika. Die naam word vandag nie meer gebruik nie, onder meer omdat dit histories verkeerd is en ’n
baie negatiewe konnotasie verkry het. Hierdie mense het na hulself verwys as Khoikhoi (“manne der manne”
of “opregte mense”). Hul tale staan bekend as die Khoikhoi-tale, en in terme van hul ekonomiese aktiwiteite
word na hulle as veebesitters of veeherders verwys. Die Europeërs het hulle indrukke van die mense
volledig op skrif gestel. Die indrukke was in die algemeen negatief. Die Khoikhoi is as “swart barbare” of
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“naakte barbare” beskryf en die vroegste seevaarders het hulle selfs as mensvreters en as uiters gevaarlik
beskou. Hul uiterlike voorkoms en gewoontes het baie Europeërs afgeskrik. Hul taal was vir die oor van die
Europeërs ook vreemd en het vir een skipper geklink soos ’n klomp kwaai kalkoene wat kloek en fluit.
Namate die Europeërs die mense meer dikwels gesien het en hulle selfs, soos in die geval van Coree en
Herry, persoonlik leer ken het, het hulle persepsies effens verander. Dit is egter duidelik hierdie mense van
Afrika vir die Europeërs vreemd en andersoortig was en dat die kultuurverskille ’n sekere afstand tussen
hulle geskep het – ’n afstand wat egter telkens deur ekonomiese faktore oorbrug is.

HJ Aswegen, Geskiedenis van SA tot 1854
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38
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Is bewus daarvan dat daar ’n verskeidenheid van bronne oor dieselfde
tydperk bestaan.
* Waar het die Khoi geleef?
* Wanneer het hulle geleef?
* Wat se werk het hulle gedoen?
* Hoe het hulle geleef?

* Noem enige soort arbeid wat hulle verrig het.
* Noem enige verskille/ooreenkomste wat daar bestaan
het tussen die Khoi en die San.

* Hoe betroubaar is die verskillende bronne?
* Waarom verskil die bronne dan?
* Was die skrywers doelbewus besig om onwaarhede te
verkondig?
* Wat kon die gevolge daarvan wees?
* Kan jy uitvind wie die verskillende artikels geskryf het?
Verskaf redes vir jou antwoord.

* Watter van die bronne is die betroubaarste? Hoe weet jy
dit?
* Watter bron verskaf die beste/swakste inligting oor die
lewenswyse van die Khoi.
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39. Vergelyk twee voorstellings van dieselfde historiese
gebeurtenis deur gebruik te maak van visuele en geskrewe bronne
* Wat was die vorm van die laer by die Slag van Bloedrivier?
Wat het gebeur? Die vorm van die laer is baie belangrik aangesien dit die uitslag
van die slag vir ons kan help beantwoord.

Hier is VIER voorstellings van die vorm van die laer – Is dit hoe dit
gebeur het? Wat maak nie sin in die tekeninge nie?
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Kom ons kyk na ander visuele en geskrewe bronne oor die vraag.

Toon die verskille en ooreenkomste tussen die bronne aan. Maak dit
sin vir jou? Wat lyk vir jou logies, d.w.s hoe dink jy kon dit gebeur
het?
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Vergelyk twee voorstellings van dieselfde historiese gebeurtenis deur
gebruik te maak van visuele en geskrewe bronne.
In watter vorm was die laer gewees?

Beskryf hoe die vorm van die laer voorgestel word.

Verduidelik hoe die vorm van die laer was. Verskaf
argumente vir die verskillende vorms van die laer. Watter
is die mees betroubare bronne?

Skryf ’n paragraaf [12 sinne] waarin jy redes verskaf
waarom jy glo in watter vorm dit gestaan het en verskaf
al die redes waarom daardie vorm van die waens in ’n
groot mate die uitslag van die slag bepaal het.
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40. Verstaan hoe en waarom sekere gebeure vanuit die
verlede verskillend geïnterpreteer is.
Bestudeer die onderstaande aantal afdrukke, foto’s en skildery. Vergelyk dit
met mekaar en antwoord dan die gestelde vrae.
2020

1700
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1796

1809

1689
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1949

2015

1955
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Verstaan hoe en waarom sekere gebeure vanuit die verlede verskillende
geïnterpreteer is.
Kies enige primêre bron en verduidelik hoe Tafelberg
eers gelyk het.

Beskryf die verskille wat daar tussen die bronne bestaan
en verduidelik watter bronne primêr en watter sekondêr
is.

Verduidelik waarom daar verskille tussen die verskillende
bronne bestaan.

Het Tafelberg werklik die afgelope paar honderd jaar
verander? Verskaf redes vir jou antwoord.
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41. Beoordeel historiese materiaal deur relevante historiese vrae
i.v.m. die skrywer van die bron te vra.
ONDERWERP: Hector Peterson
How much is it worth?: Sam Nzima, camera at the ready, with his famous
photograpgh of a dying Hector Peterson being carried.
Op 16 Junie 1976 het sowat 10 000 skoolkinders in Soweto ’n optog gehou om te
protesteer teen die bepaling dat hulle sommige van hul vakke deur medium
Afrikaans moet neem. Hulle het die “swart mag”-saluut gegee en plakkate gedra
waarop slagspreuke soos die volgende gestaan het: “Down with Afrikaans”, “Viva
Azania” en “If we must do Afrikaans, Voster must do Zulu”. In die omgewing van die
Hoërskool Orlando West is hulle deur die polisie voorgekeer. Toe die polisie
traangas tussen hulle ingooi met die doel om hulle uitmekaar te laat gaan, het hulle
die polisie met klippe gegooi. Die polisie het begin skiet en minstens een leerling, die
13-jarige Hector Peterson, is doodgeskiet. Hierna het chaos uitgebreek. Die skare
jeugdiges, waarvan ongeveer die helfte ouer as twintig was, het eenvoudig berserk
geraak en alles aangeval wat met die blanke owerheid geassosieer is. Voertuie en
geboue is met klippe bestook en aan die brand gesteek. Twee blanke amptenare,
waarvan een ’n groot weldoener van die swartes was, is vasgekeer en doodgeslaan.
Selfs van die polisiehonde is gevang, doodgemaak en aan die brand gesteek. ’n Week
lank het bendes jeugdiges deur die strate van Soweto geloop en geplunder, brand
gestig en geroof. Die polisie was verplig om op die vandale te vuur en binne enkele
dae het die dodetal op 140 gestaan.
CFJ Muller: 500 Jaar SA Geskiedenis, p. 546.

Sam Nzima is the South African photographer who took what became the iconic image of
Hector Pieterson for the Soweto uprising. On June 16, 1976, the Soweto uprising began as
police confronted protesting students. Nzima took the photograph of fatally-wounded Hector
Pieterson (12) on the corner of Moema and Vilakazi Streets in Orlando West, Soweto, near
Phefeni High School. This image depicts an emotional scene of Hector being carried by
Mbuyisa Makhubo, with Hector's sister Antoinette Pieterson right beside them. After “The
World” published the photo the next day, Nzima was forced to hide because of the harassment
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he was receiving by the security police.

Photographer Sam Nzima with the Pentax camera that took the 1976 picture of a dying Hector
Pieterson during the Soweto uprising. Picture: Bongiwe Mchunu

Zapiro’s 3 cartoons based on Sam Nzima’s photo

41
Beoordeel historiese materiaal deur relevante historiese vrae i.v.m. die
skrywer van die bron te vra.
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* Wie het die foto geneem?
* Wanneer is die foto geneem?
* Wat het gebeur dat die foto geneem is?

Beskryf wat gebeur het dat die foto geneem is.

Watter verband is daar tussen die drie bronne?

Hoe kan jy seker wees dat die inligting die waarheid is?

42. Analiseer die verskillende tekste oor historiese
bronne.
ONDERWERP: Hoe het Jan van Riebeeck regtig gelyk?
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Die Burger, 17 Julie 1985.
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AFDOENDE GETUIENIS INGEWAG
RAAISEL RONDOM VAN RIEBEECK
Is die Jan van Riebeeck wat ons ken die ware Jan? Dié vraag is gister in Die
Burger gevra, en het mense opnuut na hul note laat kyk.
C PAMA het FG Kretschmar se artikel oor die onderwerp in die “Jaarboek van het
Centraal Bureau voor Genealogie” gelees, en skets hiernaas die agtergrond van die hele
vraagstuk.
Dis toe skoon iemand anders wat ons nog altyd as ons volkstigter Jan van Riebeeck
aangesien het – as die Nederlandse navorser reg is wat pas vars bevindinge gepubliseer het
oor wie nou einlik wie is.
As hy reg is, is die Jan van Riebeeck wat ons as die ware Jan van Riebeeck gesien het, en
wat op die banknote afgebeeld is, ene Bartholomeus Vermuyden, en is die portret van Jan se
vader in die Rijksmuseum die ware Jan.
Die man agter die bevindinge is FGLO van Kretschmar, die bekende portretkundige en lid
van ’n familie wat al sedert Paul Kruger se dae nou bande met Suid-Afrika het.

NIE DIE EERSTE
Hy is egter nie die eerste navorser wat die identifikasie van Jan van Riebeeck betwyfel
nie. Dr. EC Godée Molsbergen het in 1912 in sy boek De Stichter van Hollands Zuid-Afrika
besluit dat die Craey-portret, wat in die Rijksmuseum hang, en as Jan van Riebeeck se vader
bekend is, in werklikheid Jan self sou wees.

AGTERKLEINSEUN
Hy het ook die geskiedenis van die versameling van 25 portrette, waarby dié van die Van
Riebeecks hoort, nagevors.
Hieruit het geblyk dat Gerard Cornelis van Riebeeck, agterkleinseun van die stigter van
die Kaap, moontlik die een was wat twee portrette deur die skilder, Dirck Craey (wat reeds
in die versameling van sy moeder se familie was), agterop gemerk het as synde die portrette
van sy oupa- en oumagrootjie, omdat hy toe geen portrette van hulle besit het nie. Volgens
van Kertschmer het hy dit moontlik uit ydelheid of verering gedoen sodat sy familieaansien
nie by dié van sy vrou s’n afsteek nie.

REDES
Van Kretschmar toon ook aan dat daar nooit enige verband tussen Craey en Jan en Maria
van Riebeeck bestaan het nie, maar dat dié skilder wel verantwoordelik was vir die portrette
van Bartholomeus Vermuyden en sy vrou Catharine Kettingh, wat sedert 1660 in sy moeder
se familie-versameling was.
Van Kretschmar gee dan ook uitvoerig redes waarom hy besluit het die portret van
Anthony Jansz van Riebeeck (Jan se broer) eintlik ’n portret van Jan is. Dié portret is in OosIndië geskilder nadat Jan in 1662 van die Kaap daar aangekom het. Godée Molsbergen het al
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tot dié gevolgtrekking gekom, maar Van Kretschmar doen dit nou op ’n deegliker en meer
vollediger grondslag.
Dié portret se maat, ook in die Rijksmuseum, en genoem Elisabeth Govertsz van Gaesbeek
(Jan se Moeder), moet dan Maria Quevellerius (Jan se vrou) wees. Hy meen dit is kort voor
Maria se dood in Malakka geskilder. Altwee dié portrette is duidelik “Indiese portrette”.

VOORUITSIGTE
Hy staaf dit verder as volg: Jan van Riebeeck sou nie in 1650 (toe hy nog sonder
noemenswaardige vooruitsigte was en in ieder geval sy geld vir iets anders sou wou gebruik)
’n portret van hom laat skilder het nie, maar dat hy dit sou doen ná hy naam gemaak het en
van 1662 as gesiene man van die kompanjie in Batavia opgeneem is.
Hoe breedvoerig en oortuigend die skrywer ook al sy saak stel, en hoe aanneemlik hy sy
gevolgtrekking voorstel, hy eindig tog met: “Hierdie kan net gestel word behoudens
teenbewys. En wie dit het, mag hy dit bring!” Dit sal ’n moeilike taak wees.
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Analiseer die verskillende tekste oor historiese bronne.
Op hoeveel maniere is Jan van Riebeeck al in tekeninge
voorgestel?

Beskryf hoe Jan van Riebeeck werklik gelyk het.
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Waarom is daar soveel verskillende voorstellings van Jan
van Riebeeck?

Is daar soveel voorstellings van Jan van Riebeeck omdat
daar twyfel bestaan of daar ooit so ’n persoon geleef het?
OF Hoe het hy werklik gelyk – gee ’n voorbeeld van jou
denke wat op getuienisse gestaaf is.

42. Verstaan die aard van getoetste inhoude en dat historici geskiedenis
konstrueer as hulle skryf oor die gebeure van die verlede.
ONDERWERP:
Koningin Victoria se bydrae tot die ontwikkeling van Suid-Afrika
OPDRAG: Toon veral aan watter bydraes het vandag nog invloed in Suid-Afrika asook
watter inligting in die bronne is teenstrydig met mekaar.
Ek het in ’n ou boekwinkel, in Langstraat, Kaapstad, per ongeluk op dié ou boek afgekom: The
Comprehensive History of England (1902), C. Macfarlane. Dit was vir my interessant aangesien
Suid-Afrika se geskiedenis so verweef is met dié van Engeland. Koningin Victoria se naam het
telkens opgeduik. Ek vra toe wat is haar verhouding/invloed op Suid-Afrika gewees? In ’n paar
ander bronne het ek toe ’n paar ander getuienisse gevind.
Biografiese Woordeboek, Deel V en Nuusbode van AJ Böeseken. Bestudeer die beskikbare
getuienisse en beantwoord dan die volgende vrae:
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… passed, in which the inhabitants complained of the degradation, and expressed their
determination in every way to resist it. To such a height indeed, had their indignation risen, that
they were ready to take up arms and risk the horrors of an unequal warfare, rather than afford
the evil a footing on their shores.
This resolution was soon tested. On the 19th of September the first instalment came, in the
form of a shipload of felons conveyed from Bermuda, which anchored in Simon's Bay in the
evening. As soon as the arrival was known at Cape Town, the preconcerted signal of alarm so that
Sit Harry was soon compelled to have bread baked in his own house. Their perseverance was in
the end successful. Rather than lose so valuable a colony to the British crown, which must have
been the result, the home government yielded; and, without having been able to affect even a
momentary landing, the Neptune sailed away with her obnoxious cargo in quest of more
hospitable settlements …
… During the Burmese war, the British arms had been employed against an enemy in South Africa
of a still more formidable description, as far as personal bulk, strength, and endurance were
concerned, than the warriors of the East. These were the Caffres of the Cape of Good Hope, whose
limits had been successively lessened by the increase of the British colonists, and by their own
unsuccessful aggressions when the formidable growth of the settlement had provoked them into
open warfare. Their boundary for many years had been the Great Fish River, but this had been
afterwards carried backward to the river Kei, while the territory between it and the former limit,
under the name of British Caffraria, but considered as a neutral ground between the Caffres and
the colonists.

These hostile demonstrations on the part of the former had become so formidable, that a
governor of military talents was judged necessary for the Cape; and in 1850, Sir Harry Smith, the
hero of Aliwal, was appointed to this office.
One of his first proceedings was to repair to King William's Town, in the centre of British Caffraria,
and summon a meeting of Caffre chiefs, who repaired to him at the call. But Sandilli, the principal
of these not only in power but also in talent – a sort of Caffre Machiavelli, who, though young and
lame, was regarded as an oracle by his countrymen – refused to comply with the summons. At
this singular meeting, the proceedings of Sir Harry, if the colonial journals may be believed, were
sufficiently outré. He carried a long stick surmounted by a brass knob, called the stick of peace,
with which he illustrated his oratory, while his speech was a singular medley of Caffre and oriental
eloquence. He railed at the chiefs for being such fools as to believe in a fool (Sandilli) – a boyprophet, who “was all over grease, and as black as a coal”. Then flourishing his staff of peace, he
exclaimed, “If you are not happy and want war, I will be there too – I was there once; you know it
– and then get Faku to drive you farther; and then you will be scattered over the earth, as beasts
of the field and vagabonds. But the good I will protect and assist, and be their father. I will kill
every one that will not fight on my side. There is a God above; he knows all things.”

JONG KONINGIN IN ABDY GEKROON
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LONDEN, 28 Junie 1838. – In die Westminister-abdy, wat gedurende die 11de eeu deur
Koning Eduard gestig is, het die negentienjarige Victoria vandag die gekroonde
soewerein van die Britse Ryk geword. Toeskouers was vol lof oor die waardige gedrag
van die klein koningin. Nadat sy op Eduard se stoel, wat die kroningsteen van die Skotse
konings bevat, gesit het, is sy met die heilige olie gesalf en daarna het die aartsbiskop van
Kantelberg die kroon op haar hoof geplaas.

AGTTIENJARIGE DOGTER WORD KONINGIN VAN ENGELAND
LONDEN, 21 Junie 1837. – Vanmôre om sesuur het die aartsbiskop en Lord Conyngham
amptelik aan die agttienjarige dogter van die hertog van Kent en die hertogin van SaxeCoburg meegedeel dat sy koningin van Engeland is, aangesien haar oom, Willem IV,
gedurende die nag oorlede is.
Koningin Victoria het haar vader reeds in 1820 verloor. Haar moeder,
Victoria van Saxe-Coburg, is ’n suster van die huidige koning van
België. Die jeugdige koningin is deur haar moeder in Engeland
opgevoed. Na ons verneem, sal lord Melbourne, die leier van die Whigparty, die eerste minister bly. Victoria en haar ministers gaan ’n
moeilike tyd tegemoet. Daar heers groot ontevredenheid onder die
arbeiders oor die hoë broodpryse in die land, omdat die Koringwet die
pryse kunsmatig hoog hou.
In Ierland dreig
opstand, in Afghanistan oorlog, en in Kanada het 'n rebellie
uitgebreek. Volgens party waarnemers staan ook 'n oorlog teen China
voor die deur, deurdat een van die Chinese amptenare by Canton 30
000 kiste opium, wat die Engelse in China wou invoer, gekonfiskeer en
verbrand het.

LUISTERRYKE VIERING VAN GOUE JUBILEUM
LONDEN, 21 Junie 1887. – Gekleed in wit kant, versier met pêrels en diamante en ’n menigte ordetekens,
het koningin Victoria vandag in ’n koets, getrek deur ses roomkleurige perde, na die Westminster-abdy
gery. Voor die rytuig het drie seuns, vyf skoonseuns, nege kleinseuns en drie aangetroude kleinseuns,
vergesel deur twaalf Indiese kavallerie-offisiere, almal in skitterende uniforms, gery. Onder die
hooggeplaaste gaste in die abdy, is opgemerk koning Leopold van België, koning Albert van Sakse, koning
George I van Griekeland en koning Christiaan IX van Denemarke. Die Oostenrykse prins Rudolf van
Habsburg was ook teenwoordig, benewens talryke Duitse verwante van die koningin, asook vorstelike
afgevaardigdes uit Hawaii, Siam, Pesië, Japan, en Italië. Die feestelikhede sal tot die einde van die maand
aanhou.

VICTORIA SESTIG JAAR AAN DIE BEWIND
Diamantfees Luisterryk Gevier
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LONDEN, 23 Junie 1897. – Vandag is die hoogtepunt bereik in die feesviering wat op Sondag, 20 Junie,
begin het, presies sestig jaar nadat koningin Victoria op 20 junie 1837 die troon bestyg het. Die agt-ensewentigjarige vorstin het vandag die middepunt gevorm in die lang prosessie wat deur die Londense strate
van die Paleis na St. Pauls gery het. Sy het in ’n oop koets gesit en wit volstruisvere het mooi vertoon teen
die swart van haar gewaad.
Ook in Kaapstad het sir Alfred Milner en sy amptenare álles in hul vermoë gedoen om die fees luisterryk te
vier. Die onkoste vir die verligting en versiering van die stad het £20 000 beloop, en ’n Londense liedjie is
ook in die strate van Kaapstad gehoor:
“Walk eide o'the Widow at Windsor,
For 'alf o' Creation she owns…”
KONINGING VICTORIA OORLEDE
OSBORNE, 22 Januarie 1901. – Nadat sy 63 jaar geregeer het, is Koingin Victoria op een-entagtigjarige leeftyd oorlede. Albert Eduard, die nege-en-vyftigjarige prins van Wallis, sal haar opvolg
as Eduard VII.
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Verstaan die aard van getoetste inhoude en dat historici geskiedenis
konstrueer as hulle skryf oor die gebeure van die verlede.
Bestudeer elke bron en maak seker dat die inligting iets te
make het met die onderwerp.
ONTHOU: Die spesifieke bron moet die inligting
verskaf!

Maak aantekeninge oor die bydraes tot die onderwerp uit
die verskillende bronne.

 Maak seker dat die bronne betroubaar is.
 Soek inligting oor watter van haar bydraes vandag
sigbaar is.
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Skryf 'n opstel oor die onderwerp – maak seker dat daar
ten minste 'n paragraaf handel oor die sigbaarheid van
haar invloed in Suid-Afrika!
 Hoe betroubaar is jou opstel?
 Maak 'n diagram waarop die teenstrydighede van die
bronne aangeteken word.
 Hierdie teenstrydighede/afwesigheid van inligting –
maak dit jou opstel onbetroubaar?

43. Analiseer die onderwerpe wat die wyse waarop die
verlede geskryf word, beïnvloed.
Lady Anne Barnard

Lady Anne Barnard (née Lindsay; 12 Desember 1750–6 Mei 1825) was ’n
Skotse reisiger wat baie geskryf het, ’n kunstenaar en was baie bedrywig in die sosiale lewe. Sy was
die skrywer van die ballade Auld Robin Gray. Sy het 5 jaar lank aan die Kaap gebly tussen 1797 en
1802.

BRON EEN:
Anne was born at Balcarres House in Fife, the ninth child and first daughter of James
Earl of Balcarres and Anne Dalrymple. In 1793 she moved to London, where she met and
was married to Andrew Barnard, who was twelve years her junior and the son of
Thomas Barnard, Bishop of Limerick. She later obtained from Henry Viscount Melville an
appointment for him as colonial secretary at the Cape of Good Hope, which was then
under British military occupation. The Barnards travelled there in March 1797, Lady
Anne remaining at the Cape until January 1802.
Her letters written to Melville, then secretary for war and the colonies, and her diaries
of travels into the interior have become an important source of information about the
people, events and social life of the time. She is also retained in popular memory as a
socialite, known for entertaining at the Castle of Good Hope as the official hostess of
Earl Macartney.
The remarkable series of letters, journals and drawings she produced was published in
1901 under the title South Africa a Century Ago. In 1806, on the reconquest of the Cape
by the British, Barnard was reappointed colonial secretary, but Lady Anne chose to
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remain in London rather than accompany him to the Cape. Barnard died there in 1807,
and the remainder of Anne's life was passed in London, where she died on 6 May 1825.
Lady Anne was also an accomplished artist, some of her works being included in her
published accounts of life in the 18th and 19th centuries. Her works include oil paintings
and drawings.
Rev. William Leeves revealed in 1812 that Auld Robin Gray had been written by her in
1772, and set to music by him. It was published anonymously in 1783, Lady Anne only
acknowledging the authorship of the words two years before her death in a letter to Sir
Walter Scott (1823), who subsequently edited it for the Bannatyne Club with two
continuations.
Lady Anne is commemorated in several ways in Cape Town. A chamber in the Castle of
Good Hope is known as “Lady Anne Barnard’s Ballroom”; a road in the suburb of
Newlands, where the Barnards lived, is named “Lady Anne Avenue” and a carved
sculpture of her is displayed in the foyer of the civic centre in the neighbouring suburb
of Claremont. The Barnards’ country house, The Vineyard, survives as part of a hotel.

http://en.wikipedia.org/wiki/Lady_Anne_Barnard
BRON TWEE:
Hoewel sy nie meer jonk was nie en haar vyftigste verjaardag aan die Kaap gevier het, het
sy die veerkrag en onvermoeibare arbeidslus van haar Skotse jeug behou. Intelligent en
ruimhartig, het sy dadelik haar uiterste bes gedoen om soveel Kapenare as moontlik met
die Britse bewind te versoen. Skaars was sy ’n paar maande in die Kasteel of Skotse tapyte,
Engelse linne en Kaapse meubels het die ruim vertrekke van haar woning in die Kasteel
versier: sy was gereed om baie gaste te ontvang.
Haar groot belangstelling in die land waarheen die lot haar gebring het, maak haar
mededelinge baie interessant. Wanneer sy die kaal hange van die berge sien, besluit sy dat
baie silwerbome en Skotse denne daar geplant moet word, en in haar eerste brief aan
Henry Dundas slaak sy die versugting: “Kon ek maar net ’n paar honderd jaar lewe om die
bome te sien groei in hierdie omgewing, wat dan stellig die mooiste landskap in die hele
wêreld sal wees.” Self het sy met pen en sketsboek ’n onoortroffe beeld van Kaapstad en
omgewing gedurende die laaste jare van die 18de eeu geskilder. Ons sien die ossewaens,
belaai met botter, wyn, huide, vere, lemoene en graan, uit die buitedistrikte deur die poort
van die Kasteel ry. Die manne met swepe langs die spanne van sestien osse is gespierd en
fris gebou, skryf sy, maar hul gesigte is vriendelik en daar is niks luidrugtigs of ongemanierd
in hul optrede nie.
AJ Böeseken: Drie Eeue, deel 2, pp. 41-45.
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BRON DRIE:
Barnard, lady Anne (*Balcarres, Oos-Fifeshire, Skot., 8.12.1750 – sterf Londen, Eng.,
6.5.1825), skryfster en gasvrou, van die oudste kind van James Lindsay, vyfde graaf van
Balcarres en sy vrou Anne Dalrymple, ’n dogter van sir Robert Dalrymple van Castleton.
Haar grootvader, die vierde graaf, het in 1715 die saak van die Jacobiete ondersteun, en
alhoewel James die nutteloosheid van die opstand besef, staan hy tog sy vader by. Alhoewel hulle later kwytskelding ontvang, raak die gesin baie verarm.
Later neem James aan die Oostenrykse Opvolgingsoorlog deel, maar na die nederlaag by
Fontenoy in 1745 verlaat hy die leër en keer terug na sy landgoed in Fife, op die oewer van
die Firth of Forth naby Colinsburgh. Hier slaag hy daarin om die familieskuld af te betaal.
Dit is eers in sy sestigste jaar dat hy, op 24.10.1749, ’n meisie van twee-en-twintig vir hom
tot vrou neem. Die gravin was ’n besondere vrou met ’n sterk karakter en, soos haar dogter
later sou skrywe, het sy alle begaafdhede behalwe sagtheid besit. Voor die graaf se dood
in 1768 skenk sy hom elf kinders, agt seuns en drie dogters, en sy voed hulle op met meer
as die gewone strengheid van daardie tyd. Dit het egter aan geeneen van die jong Lindsays
enige blywende skade berokken nie en lady A. self laat gedurende ’n tydperk toe vroue
min skoolonderrig ontvang, nie toe dat haar aansienlike talente begrawe bly nie. Sy en
haar baie geliefde suster Margaret, word altwee welopgevoede en hoogs beskaafde vroue.
In 1771 verlaat lady Margaret die ouerhuis om met Alexander Fordyce van Roehampton in
die huwelik te tree en ’n neerslagtige lady A. begin gedigte skryf, onder andere die ballade
“Auld Robin Gray”. Dit word getoonset en orals gesing maar eers ’n paar jaar voor haar
dood erken sy dat sy dit geskryf het. Na slegs ’n kort huwelikslewe sterf lady Margaret se
eggenoot en haar suster gaan woon saam met haar in Londen. In hul huis in Berkeley
Square vergader gewoonlik baie vooraanstaande mense onder wie Pitt, Burke, Sheridan,
William (“Weathercock”) Windham, wat lady A. vra om met hom te trou, en die Prins van
Wallis self, met wie sy dwarsdeur haar lewe op vriendskaplike voet verkeer. Een van haar
grootste vriende was Henry Dundas (later burggraaf Melville), die briljante Edinburgse
advokaat wat bestemd was om kort daarna minister van oorlog en van kolonies te word.
Dit bly nog steeds ’n geheim waarom hulle nooit met mekaar getrou het nie. Na bykans
twintig jaar van hierdie aangename bestaan verbaas sy egter almal deur op 31.10.1793
met Andrew Barnard,* die biskop van Limerick se seun, te trou. Hy was ’n onbekende jong
man, twaalf jaar jonger as sy, wat reeds vyf jaar lank haar bewonderaar was. Sy besittings
was gering en sy begin onmiddellik om by haar invloedryke vriende bevordering vir hom
te soek. Dit is egter pas na die Britse besetting van die Kaap in 1795 dat Dundee vir hom ’n
aanstelling as koloniale sekretaris van die nuwe goewerneur, lord Macartney*, verkry.
Soos kan verstaan word, is sy aanvanklik gekant teen die idee, maar Dundas hou voet by
stuk en op 3.2.1797 gaan hulle aan boord die Sir Edward Hughes te Portsmouth. Hulle
neem met hulle nog ’n Anne Barnard, ’n niggie van Andrew, en ’n jong seun, Hervey, wat
ook ’n familiebetrekking is maar nie lank by hulle inwoon nie. Hul skip moet Plymouth vir
herstelwerk aandoen, maar origens geniet die konvooi waarin hulle vaar ’n rustige reis,

68

Skryf inligting korrek neer wat d.m.v. navorsing bekom is
ondanks die oorlog teen Frankryk. Op 4 Mei vaar hulle Tafelbaai binne. Aangesien lady
Macartney nie haar eggenoot vergesel het nie, word lady A. tot haar vreugde daartoe
geroep om die rol van eerste dame van die Kaapkolonie te vul. Aan haar en haar eggenoot
word dan ook die grootste huis in die Kasteel beskikbaar gestel met die oog op onthale. Sy
stel haar dit spoedig ten doel om nie slegs die harte van die Britse offisiere en
staatsamptenare te verower nie, maar ook dié van die vooraanstaande Afrikaners met wie
sy gou bevriend raak.
Ons kennis van haar ervarings aan die Kaap en van ’n groot gedeelte van die algemene
lewe van hierdie tyd, het ons aan die kostelike reeks briewe te danke wat sy in die eerste
plek aan Dundas en tweedens aan Macartney na sy vertrek skrywe. Dundas was inderdaad
maar baie bly om haar skerpsinnige kommentaar oor koloniale aangeleenthede te
ontvang. Sy neem deel aan alle aspekte van die samelewing aan die Kaap sover dit vir haar
moontlik was. Hooggeplaaste besoekers word onthaal, Xhosa-kapteins word ontvang,
besoek word aan Stellenbosch afgelê en in Mei 1798 word ’n lang reis ooswaarts saam met haar man, tot by
Genadendal en Swellendam onderneem, van waar hulle oor Tulbagh en Blouberg terugkeer. Toe Macartney
in 1798 vertrek, begin daar vir die Barnards ’n minder gelukkige tydperk. Die waarnemende goewerneur is
die militêre bevelvoerder, genl. Francis Dundas, Henry se broerskind wat kort tevore getroud is. Heelwat
kwade gevoelens ontwikkel oor die feit dat die Barnards die beste huis bewoon en die geskil word eers na
die aankoms van die nuwe goewerneur geskik. Terselfdertyd voel Andrew dat hy opsetlik in sy
ampsbetrekking geïgnoreer word. Gevolglik bring hy en sy vrou baie van hul tyd in hul klein buitewoning,
Paradise, in Nuweland deur. ’n Verblydende gebeurtenis gedurende hierdie tyd is die huwelik in Februarie
van die jonger Anne met kol. James Craufurd.
Die nuwe goewerneur, sir George Yonge,* kom in Desember 1799 aan en openbaar hom spoedig as iemand
wat verkwistend is en sy eie belang soek terwyl hy wanpraktyke in die administrasie oogluikend toelaat. Lady
A. se openhartige verslae aan Dundas dra ongetwyfeld daartoe by dat hy teruggeroep word. Intussen versoek
die Barnards dat verlof van afwesigheid aan hulle toegestaan word en dit word in Junie 1800 gedoen, maar
gebeure laat hulle van plan verander. Vroeg in 1801 word Yonge teruggeroep en daar word in Europa vrede
gesluit (wat by Amiens in 1802 bevestig is) waarvolgens die Kaap aan die Nederlande teruggegee word. Sy
keer vroeg in 1802 terug na Brittanje terwyl haar man agterbly totdat die nuwe regering kan oorneem.
In 1806 is die Kaap weer eens in Britse hande met die graaf van Caledon* as goewerneur. Vanweë sy ervaring
willig Andrew Barnard in om hom vir ses maande by te staan, terwyl sy vrou in Brittanje bly. Hy is egter nie
gesond nie en tydens ’n reis na die binneland sterf hy in die kolonie op 27.10.1807. Lady A. is baie diep
bedroef, maar gedra haar dapper en sluit haar weer spoedig aan by haar suster in Londen. In 1812 trou
Margaret weer, maar sterf in 1814. Lady A. oorleef die meeste van haar vriende en geniet nog die vriendskap
van sir Walter Scott.
Benewens haar bekwaamheid as skryfster openbaar sy heelwat talent as kunstenares en laat baie sketse van
haar lewe aan die Kaap na. Die meeste van haar dokumente en sketse word nog te Balcarres bewaar
alhoewel daar in Suid-Afrika enkeles is, soos hieronder vermeld.
S.A. Biografiese Woordeboek, deel 1, pp. 56-57
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BRON VIER:

43. Analiseer die onderwerpe wat die wyse waarop die
verlede geskryf word, beïnvloed.
SOEK ,
NOEM
,LEER

* Noem die 10 belangrikste feite oor Lady Anne se verblyf
aan die Kaap
* Noem vyf belangrike feite oor haar lewe

BESKRYF
EN DRA OOR

* Beskryf die tyd wat sy aan die Kaap deurgebring het
* Beskryf haar eise aan die Kaap

VERDUIDELI
K

* Verduidelik waarom sy ‘n belangrike bydrae gelewer
het terwyl sy aan die Kaap gewoon het

EIE OORDEEL

Berei ‘n toespraak voor waarin jy mense moet oortuig dat
Lady ANNE werklik ‘n bydrae tot SA se geskiedenis
gespeel het .
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44. Kan tussen relevante en irrelevante getuienisse
onderskei word? Is die gebeurtenis relevant OF wat is die
waarde van die gebeurtenis?

Historiese betekenis
Die verlede is alles wat plaasgevind het met almal op alle plekke. Daar is net te veel
geskiedenis wat plaasgevind het – ons kan net nie alles onthou nie. So hoe maak ons
keuses oor wat is belangrik om te onthou? Betekenisvolle gebeurtenisse sluit o.m. in
dié wat werklike groot invloed, oor ’n lang tydperk op groot getalle mense gehad het.
WO 2 voldoen aan die definisie. Maar wat kan dan van betekenis wees in die lewe van
’n slaaf of ’n Boervrou wat in ’n Britse konsentrasiekamp toegesluit is. Betekenis berus
op ons eie perspektief en doel. ’n Historiese persoon of gebeurtenis kan as
betekenisvol aangedui word indien historici hom of die gebeurtenis kan verbind aan
belangrike dinge vir ons vandag.
Kom ons bestudeer die volgende gebeurtenis en persoon en bepaal dan of dit enige
Historiese betekenis het.
Wat het hier gebeur?
http://www.msn.com/en-ie/news/other/migrant-boat-crisis-the-story-of-the-greek-hero-on-thebeach/ar-BBiGCh8?ocid=SKY2DHP
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Die pasasierskip die OCEANOS het op 5 Augustus 1991 omtrent 10 km van Koffiebaai aan
die Transkeise kus vergaan. Dit het een van die wêreld se mees dramatiese en suksesvolste
reddingsaksies tot gevolg gehad.
Die skip van 14 000 ton is in 1952 in Frankryk gebou, kon ’n maksimum van 550 passasiers
en 250 bemanningslede vervoer. Alhoewel die skip sedert 1976 as die Oceanos bekend was,
het dit voorheen die name Jean Laborde, Ancona en Eastern Princess gehad. Vanaf 1976 was
dit die eiendom van die Griekse maatskappy Epirotiki met Venesië as tuishawe. Vroeg in
Augustus 1991 was die skip van Kaapstad via Mosselbaai na Durban onderweg. Op 3
Augustus tydens ’n harde wind en ’n ontstuimige see spoel seewater deur ’n reeds
bestaande gat van 10 cm in die romp die masjienkamer binne en word die kragopwekkers
uitgeskakel.
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Skepe in die omgewing en helikopters van
die Suid-Afrikaanse Lugmag het al die 571
opvarendes gered en by The Haven (Hole
in the Wall) aan land gebring. Dat die
kaptein en van sy bemanning glo eerste in
die reddingsbote weggekom het en die
ander skipbreukelinge aan hul lot
oorgelaat het, het groot verontwaardiging
by die publiek uitgelok. Die towenaar en
ander vermaaklikheidskunstenaars het die
leiding met die ontruiming van die
sinkende skip geneem.
Kapt. Yiannis Avranas is deur ’n Londense
geregshof van nalatigheid vrygespreek en
het later weer as bevelvoerder op ’n skip
opgetree.
Die wrak lê 5 km van die kus op ’n diepte
van 90 m. Vir duikers is dit een van die
moeilikste wrakke
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Captain Yiannis Avranas and the crew were
criticized by passengers for leaving hundreds
behind with no one other than the ship's
onboard entertainers to help them evacuate.
Avranas claimed that he left the ship first to
arrange for a rescue effort, and then
supervised the rescue from a helicopter. He
justified his actions saying that the "ship was
in darkness and the batteries on the crew's
walkie-talkies had died, meaning that he had
no communications with his crew or with
other rescue craft".Avranas was quoted as
saying "When I order abandon the ship, it
doesn't matter what time I leave. Abandon is
for everybody. If some people like to stay,
they can stay.
A Greek board of inquiry found Avranas and
four officers negligent in their handling of the
disaster.

75

Skryf inligting korrek neer wat d.m.v. navorsing bekom is

44
SOEK, NOEM,
LEER

* Beskryf die stranding van die skip.
* Beskryf die dinge wat verkeerd geloop het.

EIE OORDEEL

VERDUIDELIK

* Noem die 10 belangrikste feite van die sinking van die
Oceanos.
* Noem die drie feite wat jy nie verstaan nie.

BESKRYF
EN DRA OOR

Kan tussen relevante en irrelevante getuienisse onderskei.

* Verduidelik watter bronne kan jou help om te bepaal of
die gebeurtenis werklik van historiese betekenis is.

Berei ’n toespraak voor waarin jy mense moet oortuig dat
hierdie ’n baie belangrike gebeurtenis in ons geskiedenis
is.
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45. Konstrueer ’n interpretasie wat gebaseer is op bronne deur
redes te verskaf vir jou eie interpretasie.
ONDERWERP: Anti-bandietbeweging, 1849
BRON: Die Burger, 11 Februarie 1950.

Die Stryd Was Bitter
Deur:
Dr. JE Holloway
SELFS siekte en dood is nie deur die koloniste ontsien nie in hul verset teen die
Britse regering se poging om van die Kaap ’n bandietekolonie te maak. Die skrywer,
die Unie se Sekretaris van Finansies, se grootvader was die slagoffer van die
meedoënlose stryd wat die koloniste teen die owerheid gevoer het. Hy het ’n kamer
afgestaan vir die lykie van ’n kindjie wat onder weg na Kaapstad oorlede is.
Daarvoor moes hy swaar boet.

O

p 13 Februarie 1850 het Kaapstad fees gevier. Die burgers het die strate gevul
en mekaar oor en weer geluk gewens. Die blye tyding is die dag ontvang dat
die Kaap gered is van die gevaar om ’n strafkolonie vir Britse bandiete te word.
Die aand was die hele stad verlig. Die Koloniste het ’n merkwaardige oorwinning teen
die Colonial Office behaal, ’n oorwinning wat sy gewig in die skaal gelê het vir die
toekenning van parlementêre regering vier jaar later.
In hooftrekke is die geskiedenis van die Anti-Bandiete-Beweging bekend. Hoe
bitter die stryd egter was, besef ’n mens eers as jy die argiefstukke uit daardie tyd
raadpleeg.
’n Voorval in die lewe van skrywer se grootvader toon aan hoe genadeloos die
stryd was.
Op een tydstip het die Goewerneur voor die keuse gestaan om óf krygswet af te
kondig, óf die bandieteskip Neptune, wat toe in Simonsbaai voor anker gelê het, êrens
anders heen te stuur.
Hierdie moeilikheid het hy opgelos deur ’n reëling te tref met kaptein Robert
Stanford, ’n gewese offisier van die leër in Indië, wat twee plase, “Klein Rivier” en
“Gustrouw”, besit het, om slagvee aan die regering te lewer. Kragtens die beroemde
“pledge” wou niemand aan die regering iets lewer nie. Dit het dus baie moeilik geword
om die garnisoen, die vloot en die bandiete van kos te voorsien.
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Geruïneer
Die “pledge” is deur die meeste burgers geteken. Hulle het onderneem om “alle
sake te beëindig met enige persoon wat meehelp om veroordeelde misdadigers aan
land te bring, te onderhou of in diens te neem.”
Kaptein Stanford het dadelik die vyandskap van die gemeenskap ondervind.
Nietemin het hy sy kontrak uitgevoer. Later is hy tot ridder geslaan en het die Britse
Parlement aan hom £5 000 geskenk. Hy het egter beweer dat hy feitlik geruïneer is
en dat sy vergoeding minstens £10 000 moes gewees het.
Die volgende uittreksel uit sy boek Loyalty and its Reward or Justice and Law at
the Cape of Good Hope toon duidelik aan watter gespanne stryd daar geheers het
terwyl die Neptune in Simonsbaai verkeer het.
“Druk om onmiddellik al my skulde te vereffen, weiering van die banke om met
my sake te doen, die wegdros van my werkvolk, beledigings aan my familie gerig,
uitsit van my kinders uit die skool, verlies van my oeste omdat ek geen maaiers kon
kry nie, weiering van vervoer om mediese hulp te verskaf toe een van my kinders
dodelik siek was, die dood van die kind voordat hulp opgedaag het, is onder die
ontberinge wat ek gely het omdat ek die regering in ’n baie moeilike tyd gehelp het,
en die kolonie van die gruwele en gevare van krygswet gered het.”
Die dood van die kindjie het my oupa in die gedrang gebring. Ek sal die geval soos my
vader, toe ’n seun van dertien jaar, dit aan my vertel het, noukeurig probeer vertel.
Kaptein Stanford kon nie mediese hulp op sy plaas kry nie en het die kind toe na
die Kaap gebring. Voordat hy Kuilsrivier bereik het, is die kind dood. Die herberg,
waar die poskoets aangery het, het aan my oupa behoort. Dit was die “Mitchell Arms”,
vernoem na sy vriend die siviele ingenieur wat die Kaapse hardepad oor die
sandduine tussen Bellville en Kaapstad gebou het. Sy naam lewe nog voort in
Michellspas.
Daar aangekom, het kaptein Stanford my oupa om ’n kamer gevra om die lykie in
te plaas. Onskuldig genoeg, ’n beroep op menslike meegevoel, wat gebillik kon word
selfs al het dit gekom van kaptein Stanford, ’n man op wie die ban van die “Pledge”
gerus het.
So het my oupa gemeen. Maar hy het gou besef dat hy hom verges het. Sy herberg
is dadelik deur wagte omsingel. Vóór kapt. Stanford se vertrek het my oupa besef dat
’n gevaarlike toestand ontwikkel het. Die kaptein se vertrek het dit ook nie verbeter
nie.
Daar was destyds geen polisie op Kuilsrivier nie. My oupa het gevrees dat geweld
aan hom en sy familie gepleeg sou word, en kapt. Stanford gevra om Dragonders uit
die Kaap te laat stuur om hom te beskerm.
Intussen moes hy sy eie man staan en hy het die gevaartyd deurgebluf.
Hy het sy slypsteen in die verlate kroeg ingebring en daarop messe geslyp wat hy
op die toonbank ten toon gesprei het. Daarna het hy ’n aantal swaar stokke gekap,
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gate in die een end geboor en dasar lood in gegiet. Die het hy ook prominent
tentoongestel op die toonbank.
Soos hy verwag het, het ’n spioen opgedaag, en toe hy my oupa met hierdie
werkies besig vind, het daar ’n gesprek ontstaan, min of meer as volg:
“Jy is baie besig, mnr. Holloway. Waarvoor is hierdie skerp messe?”
“Om my seuns jul perde te laat lossny en wegja as julle my vanaand kom aanval.”
“So! En die kieries?”
“Vir die Dragonders om jul nekke mee in te slaan.”
“Dragonders? Waar kom jy aan Dragonders?”
“Meen jy nou dat ek so ’n swaap is dat ek nie weet wat julle van plan is om te doen
nie? Die Dragonders het gisternag aangekom en hulle wag vir julle.”
Of hulle geskrik het vir die bluff, dan of hulle van geweld afkerig was, is nie bekend
nie. Die verwagte aanval het nie plaasgevind nie. Die Dragonders het later aangekom
en gebly totdat alles weer kalm toegegaan het.
Die sake van die “Mitchell Arms” wou egter daarna nie vlot nie. Ses jaar later het
die Kaapse Parlement ’n pensioen toegestaan aan ’n kontrakteur vir verliese wat hy
gely het omdat hy in gebreke gebly het om vleis te lewer aan die marine in Simonstad
gedurende die Anti-bandiete-stryd. My oupa het ook kompensasie gevra, maar soos
Theal dit uitdruk,” het hulle hom uitgelag.
BRON: Die Burger, 11 Februarie 1950.

Die volk van Suid-Afrika is baie dank veskuldig
aan

CB Adderley
Deur:
D Krynauw

NIE minder as sestien heildronke nie is ingestel op ’n feesmaal wat honderd jaar
gelede in Kaapstad gehou is om uiting te gee aan die vreugde wat hier geheers het
oor die vertrek van die bandieteskip Neptune na Van Diemensland. Die koloniste het
soos een man in verset gekom teen die planne van die Britse regering. As
bondgenoot het hulle gehad CB Adderley, lid van die Britse Laerhuis, na wie
Kaapstad sy hoofstraat vernoem het.

M

aandag sal dit presies honderd jaar gelede wees dat ’n belangrike stryd aan die
Kaap met welslae bekroon is. Dit was op 13 Februarie 1850 dat die Goewerneur,
sir Harry Smith, uit Engeland in kennis gestel is dat hy die bandieteskip Neptune,
wat toe reeds byna vyf maande in Simonstad voor anker gelê, opdrag moet gee om te
vertrek.
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Die stryd wat hierdie oorwinning voorafgegaan het, het byna tot rebellie en
krygswet gelei.
Op die eendragtige en ferme optrede van die koloniste – Engels en
Afrikaanssprekend, blank en gekleurd – wil ons hier nie ingaan nie. Dis genoeg om te
meld dat dit uniek was in Britse koloniale geskiedenis.
Ten spyte van die dikwels kleinlike optrede van party leiers en sommige
onsmaaklike voorvalle, staan die uitslag van die Anti-bandiete-beweging vandag
opgeskryf as een van die grootste oorwinnings van ’n kolonie oor die moederland.
In Kaapstad en ook in ander dorpe is 1850 met ’n gevoel van sombere afwagting
tegemoet gegaan. Die uitslag van die grootskaalse protes was nog nie bekend nie, die
gevoel tussen die Kaapse regering en die koloniste het breekpunt bereik en almal was
begerig dat toestande weer normaal moet word.
Groot was die blydskap dus toe die Glentanner op 13 Februarie 1850 – Maandag
honderd jaar gelede – Tafelbaai binneseil met die blye tyding dat die groot stryd met
welslae bekroon is en dat die bandiete nie hier toegelaat sou word nie.

Sestien heildronke
Soos ’n veldbrand het die nuus deur die land versprei en op spontane wyse het die
mense uiting aan hul vreugde gegee. Op dorpe soos Malmesbury, Wellington, die
Paarl, Stellenbosch, Graaff-Reinet, Port Elizabeth en baie ander, is vergaderings
gehou, illuminasies is op geboue aangebring en jolyt is gemaak tot in die vroeë
oggendure.
In Kaapstad het die vierings sy hoogtepunt bereik met ’n groot vertoning van
vuurwerk en ’n feesmaal wat tot op daardie tydstip nog nie sy gelyke aan die Kaap
gehad het nie – ’n maal waarop daar nie minder as sestien heildronke gedrink is nie.
Die kerk het ook nie agterweë gebly nie en spesiale dankdienste is gehou.
Spontane hulde is ook gebring aan die Engelse parlementslid CB Adderley wat in
die Engelse parlement vir die Kaapse koloniste in die bresse getree het. Uit
dankbaarheid vir sy optrede het die Kaapse munisipaliteit die bekende Heerengracht
na hom vernoem sodat die benaming Adderleystraat tans net mooi honderd jaar in
gebruik is. In die Oostelike Provinsie het die inwoners besluit om hom ’n stoel aan te
bied wat terselfdertyd ook moet dien as voorbeeld van koloniale vernuf.
Die maak van die stoel is opgedra aan J Hart, ’n bekende skrynwerker van
Grahamstad, en die produk van sy handearbeid is allerweë geroem as ’n meesterstuk.
Dis na Engeland gestuur waar dit op 20 Februarie 1851 aan Adderley oorhandig is en
so ’n bewondering afgedwing het dat daar selfs sprake van was om dit op die Groot
Wêreldtentoonstelling wat toe juis in Londen gehou sou word, ten toon te stel. Of dit
toe werklik geskied het, kon ons ongelukkig nog nie vasstel nie.
In die Kaapse koerante van 1851 is daar beskrywings van die stoel en in die
bekende Engelse The Illustrated London News het ons ’n mooi afbeelding waarvan ons
hier ’n afdruk gee, gevind.
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Hierdie stoel wat van soliede Suid-Afrikaanse stinkhout gemaak is, was dan ook
werklik ’n stuk fyne kunswerk van hoë gehalte.
Die rug bestaan uit twee panele met pragtige optooisels of versiersels daarom. Op
die boonste paneel is uitgesny kameelperde, volstruise, ’n renoster, ’n olifant, ’n buffel
en ’n wildebees. Die onderste paneel stel voor ’n tipiese Suid-Afrikaanse toneel
waarop ons onder andere berge, ’n plaaswoning en ’n ossewa sien.

Kruithoring
Tussen die twee panele kry ons ’n aantal naturellewapens en daarnaas die wapens
van die blanke inwoners, nl. die geweer en die kruithorings. Heelbo aan die stoel se
rug is Adderley se wapen aangebring omring van druiwetakkies en -trosse. Onder die
wapen is ’n plaaitjie met ’n paslike inskripsie daarop.
Die leuning van die stoel is versier met leeukoppe en die twee voorpote bestaan
uit leeupote. Tussen die pote is aalwyne en ’n koringgerf. Die sitplek is van donker
satyn waarop ’n patroon in goue sy uitgewerk is.
Dit sal interessant wees om te weet wat die verdere lotgevalle van hierdie stoel
was. Miskien is dit al lank nie meer in die besit van die Adderley-familie nie en kom
dit dalk nog terug na Suid-Afrika waar dit in ’n museum gehuisves kan word.
BRON: NUUSBODE, AJ Boeseken

SKOKKENDE BERIG VIR KAAP
Bandiete-skip Reeds Onderweg
KAAPSTAD, 6 April 1849. – ’n Berig wat op 21 Maart in die Commercial Advertiser
verskyn het, het alle Kapenare en almal wat later daarvan gehoor het, diep geskok.
Die feit dat die Neptune Brittanje reeds op 30 Desember van die vorige jaar verlaat
het met bandiete uit die gevangenis van Pentonville aan boord en dat hulle in
Bermuda nog meer Iere gaan oplaai om toekomstige landsburgers van Suid-Afrika te
word, het gister ’n lang protesbrief van die burgers van die Kaap die Goeie Hoop
uitgelok. Almal word gevra om so gou as moontlik hierdie protesbrief te onderteken.
Die skrywe is opgestel deur die heer John Fairbairn, redakteur van die Commercial
Advertiser. Lord Grey, die sekretaris vir Kolonies, word van woordbreuk beskuldig
aangesien hy in 1842 belowe het dat die Kaap nooit 'n Britse strafkolonie sou word
nie. Verder belowe die Kapenare wat die brief onderteken, mekaar plegtig dat hulle
niks hoegenaamd met die bandiete te doen sal hê nie, indien laasgenoemde aan land
gebring word. Hulle beroep hulle egter op die goewerneur wat tog gewis die mag het
om in die beste belange van die Kolonie te handel, sy gebied teen gevare te beskerm
en die landing van die bandiete te verbied. Dit word van hom verwag dat hy dadelik
die verontwaardiging en leedwese wat elkeen voel oor die troubreuk van die
Sekretaris van Kolonies aan Haar Majesteit bekend sal maak.
BRON: NUUSBODE, AJ Boeseken.
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GROOT VREUGDE OOR VERTREK
VAN SKIP MET BANDIETE
Feesvieringe en Verligte Dorpe
KAAPSTAD, 21 Februarie 1859. – Dwarsdeur ons land heers daar blydskap en
opgewondenheid. Kaapstad is vanaand helder verlig, want die Neptune het met al sy
bandiete Simonsbaai vanmôre verlaat en na Vandiemensland vertrek. ’n Groot
feesmaal is vir vanaand gereël waar die leiers van die anti-bandiete-beweging die
oorwinning van die Koloniste sal vier.
Verskeie dorpe het reeds die oorwinning gevier onmiddellik nadat die nuus dat die
bandiete nie toegelaat sal word om hier te land nie, op 13 Desember bekend geword
het. Op Wellington het die kerkklokkies gelui as teken dat al die ligte aangesteek moes
word. Vreugdeskote is afgevuur en musiek en sang het tot laat in die nag in die stil
dorpie weerklink. Aan die einde van die fees het die kerkklokke weer gelui as teken
dat die ligte nou gedoof kan word. Grahamstad en heel party ander dorpies is nog
besig om feeste te reël. Die Grahamstadters is druk besig om hul dorp te versier. Oral
sien mense reeds slagspreuke soos: “Vergeet die verlede, geniet die hede, sorg vir die
toekoms”.
Vyf maande en ’n dag het die Neptune in die hawe van Simonsbaai gelê. Dit was
maande van bykans ondraaglike spanning waarin die hele land byna soos een man
saamgewerk het om die gevaar dat ons ’n strafkolonie sal word af te wend.
Massavergaderings is belê en mense wat die regering van voorrade voorsien het, is
deur almal vermy. ’n Kantienhouer wat een van hulle bedien het, moes sy deure sluit
omdat niemand hom meer wou ondersteun nie. In Oktober het die leiers van die antibandiete-beweging besluit om alle bande met die regering te verbreek. Sir Harry
Smith het geantwoord dat hy nie sal toelaat dat sy soldate honger ly nie en geweld sal
gebruik. Drastiese maatreëls was egter nie nodig omdat kaptein Robert Stanford van
Caledon hom van voorrade voorsien het. Uit erkentlikheid vir sy dienste het hierdie
kaptein nou sir geword.
Vir die meeste inwoners van Kaapstad was dit tyd van kommer. Die handel het
stilgestaan. Opstootjies was veral gedurende Oktobermaand aan die orde van die dag.
Werkloses het die woning van die heer John Fairbairn aangeval, die eienaar gewond
en sy huis in Seepunt totaal leeg geplunder en verwoes. Na hierdie maande van
spanning en onsekerheid is dit geen wonder dat die Kapenare nou feesvier nie. Tog
besef hulle dat dit nie slegs hul eie uithouvermoë en vasberadenheid is wat die stryd
gewen het nie. Sonder die spontane bystand en oortuigende pleidooie van die heer
CB Adderley in die Laerhuis in Engeland sou dit miskien nog moontlik gewees het dat
al die petisies aan die Parlement, aan koningin Victoria en prins Albert en aan die
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Britse volk, nie die gewenste uitwerking sou gehad het nie. Almal voel dat hulle baie
dank aan hierdie Engelse parlementslid verskuldig is en allerhande voorstelle word
gedoen om tasbare bewyse van ons dankbaarheid aan hom oor te bring. Ons verneem
dat die Kaapse munisipaliteit bereid is om die Heregracht in die vervolg
Adderleystraat te noem. Die Engelse koloniste wat die uitspraak van die woord
“Heregracht” maar moeilik vind, sal daardie voorstel seker met dankbaarheid
aanvaar, want die vertaling “Gentlemen’s Ditch” het ook geen byval gevind nie!
BRON: 5 – 500 Jaar S.A. Geskiedenis, CFJ Muller

Teen die helfte van die negentiende eeu was die Kaapkolonie, die moederkolonie in SuidAfrika, ten spyte van verhuising van duisende Voortrekkers nog verreweg die mees
toonaangewende staat. Maar op konstitusionele, administratiewe, politieke, ekonomiese,
kulturele en opvoedkundige gebied was Kaapland indertyd nog ’n onontwikkelde
kroonkolonie. In hierdie hoofstuk word hoofstrominge op die ontwikkelingspad in die
tweede helfte van die negentiende eeu aangedui; terselfdertyd word gepoog om lig te werp
op die wisselwerking van verskeie faktore tussen die Kaapkolonie en die noordelike state.
Grondwetlike en politieke ontwikkelinge
Die Wetgewende Raad, wat sir Benjamin D’Urban in 1834 aan die Kaap moes instel,
het ondanks die openbare teenkanting tot 1853 gefunksioneer. Hoewel die burgers
hulle kort na die instelling van die nuwe regeringsvorm van meet af aan beywer het
vir ’n meer verteenwoordigende bestuur, was die Britse regering om verskeie redes
nie bereid om dit toe te staan nie. Maar vanaf 1846 het bepaalde faktore ’n simpatieke
Britse houding t.o.v. selfbestuur vir die Kaap tot gevolg gehad, sodat sir Harry Smith
om ’n verslag oor “selfbestuur” vir die Kaapkolonie gevra is. Hy het die taak opgedra
aan William Porter, die toenmalige prokureur-generaal, wat saam met die regters
voorstelle oor die aangeleentheid opgestel het wat teen Maart 1848 na Engeland
gestuur is. Na die bestudering van die voorstelle het die Koningin in 1850 ’n
oktrooibrief aan die Kaapse Wetgewende Raad uitgereik, sodat besonderhede
uitgewerk kon word.
Vanweë die Britse parlementêre besluit om die Kaap as bandietkolonie te gebruik,
het die gemoedere in 1849 so hoog geloop dat die meeste van die burgerlike lede van
die Wetgewende Raad bedank het. Die siel van die Anti-Bandiete-beweging in
Kaapstad was John Fairbairn, maar Engels- en “Afrikaanssprekendes” het hand aan
hand geprotesteer teen die ontskeping van die Neptune se 282 ongewenste
immigrante. Verskeie persone het uit openbare liggame bedank en boikotbewegings
is op tou gesit. Daar was selfs intimederings en aanrandings, sodat die nuwe lede
(“popular members”) van die Wetgewende Raad eweneens bedank het. Vroeg in 1850
moes die Neptune noodgedwonge met sy ongewenste vrag na Tasmanië vertrek.
Hierdie konstitusionele krisis het onteenseglik getoon dat die kolonie reeds ’n sterk
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openbare mening ontwikkel het en dat die twee bevolkingsgroepe hul politieke
kragte kon saamsnoer.

46

VERDUIDELIK

BESKRYF
EN DRA OOR

SOEK, NOEM,
LEER

Konstrueer ’n interpretasie wat gebaseer is op bronne deur redes te
verskaf vir jou eie interpretasie.
Gee ’n beknopte opsomming van die gebeure.

Noem die belangrikste aspekte van die stryd.

 Verduidelik in detail waarom die Bandiete so ’n
probleem vir die Kaap was.
 Was die hele Kaap se bevolking eensgesind in die
saak? Verskaf redes vir jou antwoord.
 Wat was die gevolge van die stryd?
 Wat het met die Bandiete gebeur?
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Watter bydrae het die gebeurtenis tot die Kaap se
geskiedenis gespeel?

47. Verduidelik die hoofpunte van ’n onderwerp en gebruik dan
materiaal vanuit die verlede om die onderwerp in ’n spesifieke konteks te
verduidelik.
Opteken van ingesamelde inligting
Ingesamelde inligting moet opgeteken word.
Om historiese boeke te lees, is ’n baie belangrike manier om van die verlede te leer. Die
probleem is egter dat dié kennis maklik vergeet kan word. Daarom moet daar baie noukeurig
aantekeninge gemaak word van dit wat gelees word. Die feite moet ook so neergeskryf word
dat dit in die toekoms ook goed verstaan sal word.
Kom ons kyk watter stappe gevolg kan word om die inligting op te teken:
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Waar in die wêreld kry 'n mens vandag nog
klipheinings van 'n paar kilometer lank? In die dae
van die Voortrekkers, toe draad nog skaars was, is
sulke heinings gepak, maar die oorblyfsels
daarvan kry 'n mens vandag net hier en daar en
dan meesal in die vorm van 'n ou klipmurasie.
Kom, gaan saam met ons na die plaas Bergvliet in
die distrik Amersfoort op die Oostelike Hoëveld.
Hier hou die Jouberts die klipheinings wat hul
voorgeslag in 1872 voltooi het, steeds in stand.
Oral op die plaas is daar ronde en vierkantige
klipmuurkrale en drukgange van ronde en plat
ysterklip gebou. Maar die treffendste is die breë
klipmuurheining van meer as 3 000 meter wat 'n
kamp van 80 ha inkamp.
Hierdie heining is oral tussen 'n meter en 1,5
hoog; die meeste plekke 'n raps minder as 'n
meter wyd, behalwe in die turfdele waar dit
heelwat wyer is, om groter stewigheid te verleen.
'n Bees, perd of skaap sal nog sy kop tussen 'n paar
doringdrade deursteek en 'n pad oopbeur, maar
vir hierdie soliede klipmuur sien hulle nie kans
nie.
Mnr Jozia Joubert vertel dat die klipheining nie
deur sy voorgeslag begin is nie. Toe sy oupa,
kommandant "Rooi" Jozia Joubert in 1872 vir
Bergvliet gekoop het, was die heining halfpad. Die
kommandant het voortgebou. Elke klip op die
plaas is uitgebreek en met sleë aangery.

Die metode om die sleutelwoorde in ’n
gedeelte raak te sien en aan te teken, is van
groot waarde.
• Kyk langsaan na ’n voorbeeld van hoe
sulke sleutelwoorde aangedui kan word.
Dit is egter moeilik om goeie aantekeninge
te maak. Die belangrikste is egter dat die
ware boodskap weergegee moet word.
Moet nooit oor te lang gedeeltes
aantekeninge probeer maak nie.
• Gebruik ook gereeld ’n woordeboek.
• Hou al jou aantekeninge netjies en
ordentlik georden.
• Hierdie vaardigheid kan jou ook in al jou
ander skoolwerk help.

Die volgende stap is om die inligting oor die bron en die sleutelwoorde neer te skryf,
byvoorbeeld:
Bron
Bladsy
Sleutelwoorde
1.
2.
3.
4.
5.
6.

:
:
:

Contree, 18 Julie 1977
6

draad skaars was
vandag meesal murasies
Bergvliet in Amesfoort-distrik, 1872 heining
breë klipmuur van 3000 m
tussen ’n meter en 1,5 m
Rooi Jozia Joubert in 1872 voltooi

Die derde stap is om na aanleiding van die sleutelwoorde die aantekeninge in goed
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versorgde taal korrek neer te skryf. Voorbeeld:
Toe draad omtrent onverkrygbaar was, is klipmure gepak. Vandag is die meeste
egter murasies. Op die plaas Bergvliet, in die Amersfoort-distrik, is daar egter ’n goeie
voorbeeld wat alreeds voor 1872 gepak is. Dit is langer as 3000 m en is tussen 1 en
1,5 m hoog. “Rooi” Jozia Joubert het dit in 1872 voltooi en sy nageslag hou dit vandag
nog in stand.

BRON: Die Burger, 6 Desember 1998

Die geskiedenis

M

ense sê soms geskiedenis sê “hoe dinge werklik was”. Geskiedenis het egter nie bloot te make
met “wat gebeur het” nie. Dis ’n verhaal oor die verlede. En mense kyk uit verskillende
perspektiewe na “wat gebeur het”. Daarom vertel hulle verskillende verhale oor die verlede. En
daarom word die geskiedenis altyd weer, soos die tyd aanstap, óórgeskryf.
Die skrywer van Genesis sê byvoorbeeld Egipte is “soos ’n tuin van die Here” (Gen. 13:10) en die
skrywer van Numeri 11:4-5 sê dis ’n vrugbare land met volop vleis, vis, komkommers en waatlemoene, prei,
uie en knoffel (Num. 11:4-5). Maar as die skrywer van Deuteronomium aan Egipte dink, is dit ’n plek waar
jy jou tuintjie met jou eie urine (in die Ou Vertaling “jou voet”) moes benat as jy wou hê iets moes groei
(Deut. 11:10). Tog gaan dit oor dieselfde plek en dieselfde ervaring.
In Eksodus en Numeri is die Israeliete se tog deur die woestyn een van honger, dors, murmurering en
swaarkry. As die skrywer van Deuteronomium 8:15 die verhaal oorvertel, onthou hy ook die swaarkry en
skilder die prentjie selfs donkerder. Dis ’n groot en gevaarlike woestyn vol giftige slange en skerpioene.
Vir ander skrywers was die woestyntyd egter die bruidstyd tussen God en sy volk. As Israel God in die
tyd van Hosea die rug toekeer, sê Hosea God gaan hulle weer die hof maak. Daarvoor sal Hy Israel terug
neem na die woestyn en mooi dinge vir haar sê (Hos. 2:13). Miskien deel die profeet die siening van
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Deuteronomium 8:4, naamlik dat die mens se klere vir die volle veertig jaar in die gevaarlike woestyn nie
verslyt het nie en hul voete nie geswel het nie.
Vir sommige het die bloedige revolusie van Jehu teen die dinastie van Agab God se goedkeuring
weggedra (2 Kon. 10:30). Maar vir ander het presies daardie revolusie onder die oordeel van God gestaan
(Hos. 1:4).
Hoe jy na die verlede kyk, beïnvloed die manier waarop jy na die toekoms kyk. Vir die mense wat Egipte
geïdealiseer het, was die woestyn ’n graf (Eks. 14:11-12) en Kanaän ’n land “wat die lewe vir sy inwoners
onmoontlik maak”, ’n oninneembare plek (Num. 13:31-33). Maar vir dié wat anders na hul verlede in Egipte
gekyk het, was Kanaän “’n goeie land met waterstrome, met fonteine en riviere wat in valleie en berge
ontspring, ’n land met koring en gars, wingerde, olyfbome en granate, ’n land met volop olyfolie en heuning,
’n land sonder armoede, waarin jy genoeg sal eet en niks kortkom nie, ’n land waarin daar volop yster in die
klippe is en waar jy koper kan delf in die berge” (Deut. 8:7-8).
Hoe jy na die verlede kyk, bepaal blykbaar hoe jy na jou huidige omstandighede kyk en kan jou
pessimisties of optimisties stem oor die toekoms. As Egipte ’n goeie plek was, is Kanaän sleg en
oninneembaar. As jy negatief staan oor Egipte, is Kanaän ’n land van melk en heuning. As jy op een manier
na die geskiedenis kyk, staan dit onder die oordeel van God.
Dis nie anders in Suid-Afrika van vandag nie. Hoe jy na die verlede kyk, sal ook bepaal hoe jy in 1996
gaan optree en wat jy van die toekoms dink. Miskien sal dit daarom goed wees as Suid-Afrikaers met mekaar
oor die geskiedenis van dié land begin praat? – FED

47
SOEK, NOEM,
LEER

Verduidelik die hoofpunte van ’n onderwerp en gebruik dan materiaal
vanuit die verlede om die onderwerp in ’n spesifieke konteks te
verduidelik.
Skryf die sleutelwoorde in ’n gedeelte neer.
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Beskryf die sleutelwoorde en beskryf die bronne.

Verduidelik die aantekeninge wat jy gemaak het van die
gebeure.

Stel aantekeninge op oor die berig: GESKIEDENIS.

48. Verstaan dat opgetekende verslae vanuit die verlede kan verskil
van hedendaagse interpretasie daarvan.
RACHELTJIE DE BEER
Hierdie is die verhaal van die 12-jarige Rachel de Beer, wat haar lewe geoffer het om ’n ander se
lewe te red.
Racheltjie: heldin of versinsel?
Wie se hart vermurwe dan nie by die aanhoor van dié verhaal van die dapper 12-jarige Racheltjie
wat een aand in ’n sneeustorm saam met haar 6-jarige boetie Japie (volgens sommige bronne
Jamie) na ’n kalfie, Frikkie, gaan soek het nie?
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Die twee het – só word vertel – verdwaal op die plaas Blydskap in die Wakkerstroom-gebied en
het skuiling in ’n miershoop gesoek. Racheltjie het haar klere vir Japie gegee om aan te trek en
het toe nakend voor die opening gaan lê om die koue van haar boetie af te keer. Toe die
soekgeselskap hulle die volgende oggend kry, was Racheltjie dood. Japie was springlewendig.
Maar nou wys die genealoë mnr. Diwwie de Beer en me. Jaleen de Beer bepaalde probleme uit
oor gegewens rakende die verhaal, wat onder meer opgeteken is in JA Heese en RTJ Lombard
se Suid-Afrikaanse geslagsregister (deel ii) (SAG) van 1989.
Luidens die SAG was Rachel die dogter van Matthys Johannes Stephanus de Beer en Rachel
Susanna Geere. Die pa se naam word ook soms as Anton aangegee. Volgens oorlewering het hy
in die winter van 1843 uit die Vrystaat na Suidoos-Transvaal getrek waar die gesin staanplek
gevind het op die plaas van ’n familielid, Hendrik (of Herman) de Beer, en sy vrou, Martha.
Volgens dié twee genealoë het hul navorsing egter getoon Rachel Susanna Geere is of met of
kort ná die geboorte van haar seun, Matthys Adam, dood (hy was haar eerste en enigste kind en
is blykbaar ook klein dood). En hoewel De Beer weer getroud is, het sy tweede vrou nie ’n kind
met die naam Rachel gebaar nie. Daar is ook geen bewys waar Rachel se broer Japie in dié
gesin inpas nie.
Tussen 1800 en 1900 is daar volgens dié twee navorsers net 12 De Beer-kinders met die naam
Rachel gebore. Die meeste is in die laat 19de eeu gebore: te laat om te klop met die gebeure van
1843, toe Rachel 12 sou gewees het. Die navorsers kon nie ’n Rachel vind wat in 1831 gebore of
gedoop is nie – ’n datum wat sou klop met die ouderdom waarop sy glo dood is.
Die naam Anton de Beer kom ook nêrens voor in amptelike dokumente wat van voor 1900 dateer
nie. Die een moontlike naam van die neef by wie Rachel se ouers tydelike verblyf gevind het,
Herman (Hermanus), kom vir die eerste keer eers in 1881 in die De Beer-geslagsregisters voor.
En wat betref die ander moontlike naam, Hendrik, is daar nie ’n Hendrik wat met ’n Martha
getroud is wat inpas by die tyd van die verhaal nie.
Die twee navorsers meen die naam van die pa is moontlik verkeerd, of met mondelinge
oorlewering het die name van die rolspelers deurmekaar geraak.
Hulle wys daarop dat geskiedskrywers van die 19de eeu, soos Gustav Preller, nooit verwys na
Racheltjie se heldedaad nie, ondanks die talle verwysings na ’n ander kinderheld, Dirkie Uys.
Voorts is daar geen melding van die verhaal in die Afrikaanse kinderensiklopedie wat in die
1950’s verskyn het nie.
“Toe ons navorsing gedoen het vir die boek Die De Beer-familie: drie eeue in Suid-Afrika, het ons
ook gekyk na die feite oor Racheltjie,” sê Diwwie de Beer. Doopregisters, sterftekennisgewings
en ander dokumente is ingespan.
Wat Racheltjie betref, “is ons antwoorde nie absolute antwoorde nie. Dis net ’n ander perspektief.
Ons probeer nie sê dat sy wel bestaan het of nie, maar ons sê dit is moontlik dat die tyd waarin
die verhaal speel, verkeerd is.”
Hulle het wel in hul navorsing afgekom op inligting oor ’n gesin van 1903 wat merkwaardige
ooreenkomste met dié van Racheltjie toon. “Maar daar is nie voldoende bewys om
onvoorwaardelik te sê dit ís die regte gesin nie.”
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Prof. Albert Grundlingh, hoof van die departement geskiedenis aan die Universiteit van
Stellenbosch, sê geskiedenis-mites ontstaan dikwels om bepaalde politieke of kulturele gebeure
en wanneer daar ’n opwelling van nasionalisme is. “Die verhaal van Rachel was veral in die
1930’s gewild – om en by die Eeufeesviering van die Groot Trek, toe dit nodig was om die volk
rondom dié gebeure saam te snoer. Haar verhaal bevestig gesinsideale en dit beklemtoon die
beskermingsdrang van die volk.”
Dr. Jan Visagie, historikus en genealoog van Stellenbosch, sê dit gebeur in krisistye dat gebeure
uit die verlede geneem en verdraai word om mense tot ’n sekere saak om te haal. Visagie meen
die twee genealoë se beredenering rakende Rachel is “oortuigend en hul navorsing deeglik
gedoen”. Dat die gesin van 1903 wel ooreenkomste toon met ander gegewens oor die verhaal
van Racheltjie de Beer, maak dit onmoontlik om die verhaal as ’n mite af te maak. “Maar dit is
steeds grotendeels gegrond op mondelingse oorlewering.”
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VERDUIDELIK

BESKRYF
EN DRA OOR

SOEK, NOEM, LEER

Verstaan dat opgetekende verslae vanuit die verlede kan verskil van
hedendaagse interpretasie daarvan.
Beantwoord die volgende vrae:
1. Wanneer is sy gebore?
2. Waar het sy gewoon?
3. Wie was haar ma en pa?
4. Wie het die storie oorvertel?
5. Wanneer het dit plaasgevind?
6. HOE kan jy bepaal dat sy wel geleef het?
7. Wat het van haar broer geword?
8. Wat was haar doopname?
9. Waar is sy begrawe?
Beskryf die verhaal in detail.

Verduidelik waar die twee stories verskil.
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Vertel hoe die verhaal plaasgevind het, maar verskaf
redes vir jou antwoord. Was daar regtig iemand soos
Rachel de Beer? Verskaf redes vir jou antwoord.

