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7 Historiese empatie verstaan        

 • 
Dit is die identifisering van jouself met gevoelens of gesindhede van ander persone, sodat jy ten 
volle kan verstaan wat in daardie persoon se gemoed/verstand aangaan. 
• Wanneer jy empatie teenoor 'n persoon of groep toon, identifiseer jy jouself met 
hom/haar in so 'n mate dat jy sy/haar gevoelens en denke aanvaar. 
• Soms kan jy empatie toon sonder om noodwendig met hom/haar of hulle saam te stem. 
Ons almal is in ons eie liggaam vasgevang. Daarin het ons ons eie gedagtes, vrese en gevoelens wat 
niemand kan waarneem of sien nie. Maar soms, aI kan jy nooit werklik iemand anders wees nie, kan 
jy weet hoe iemand anders voel. Jy weet dus hoe dit voel om in sy skoene te wees! Indien jy werklik 
die ander persoon se gevoelens kan deel, sê ons dat jy EMPATIE teenoor hom/haar toon. Dit is een 
van die belangrikste redes vir die onderrig van Geskiedenis. 
• Empatie is daarom belangrik vir die bestudering van die verlede omdat jy daardeur in staat kan 
wees om jouself in die posisie van die individu, wat in die verlede geleef het, te plaas. Empatie help 
ons om die verlede van "binne" te 
verstaan. Dit help ons om te verstaan waarorn mense van die verlede op ‘n spesifieke wyse 
opgetree het, bv. Waarom is mense in die openbaar tereggestel? Waarom was daar slawerny aan 
die Kaap? ens. 
• Die mens se optrede moet altyd teen 'n spesifieke agtergrond gesien en beoordeel word. 
• Onthou elke mens is 'n kind van sy eie tyd! 
• Dit is noodsaaklik om van betroubare historiese inligtlng gebruik te maak. 
• Daar moet altyd onthou word dat mense van die verlede, net soos 
vandag, verskillend optree in spesifieke omstandighede. 
• Wat vir die een mens belangrik is, is vir die ander onbelangrik. 
Mense neem hul eie wilsbesluite.  



        
Historiese empatie verstaan 

2 

 
 

JUNIOR LEERLYN  

75. Begin om onderskeid te tref tussen fantasie en realiteit 

75.  Begin om onderskeid te tref tussen fantasie en realiteit  
                    
VOORBEELD EEN: 
 

ONDERWERP:  Tekeninge 
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VOORBEELD TWEE: 
 

ONDERWERP:  Bekende Suid-Afrikaners  
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  75   
 Begin om onderskeid te tref tussen fantasie en realiteit 
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Noem wat elkeen van 
die persone mee besig 
is. 
 

 

                                                
Noem die drie persone se 
name. 
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Is die persoon eg of 
bestaan hy nie, amper 
soos Rooikappie? 

 

                                              
Beskryf waarom elkeen van 
hulle bekende persone is. 
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Is die persone fiktief of 
werklik?  Verduidelik 
waarom jy so dink. 

 

                                         
Verduidelik waarom húlle 
werklike mense is teenoor die 
persone wat in Voorbeeld een 
fiktiewe persone is. 
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Wie is die beste van 
die twee persone?  Is 
dit nie maar verspotte 
voorbeelde nie? 

 

                                             
Waarom is dié persone vir ons 
belangrik? Verskaf redes vir jou 
antwoord. 

 

            

            

            

            

            

            

       

SENIOR LEERLYN 

76. Begin om onderskeid te tref tussen fantasie en realiteit 
 

77. Kan verskil aantoon vanuit geskrewe/mondelinge bronne 
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78. Skryf ‘n verslag oor ‘n aantal gebeure in terme van oorsake en 
gevolge wat deur getuienisse gestaaf word 

 
                      

76 . Begin om onderskeid te tref tussen fantasie en realiteit  

                                      

ONDERWERP: Historiese literatuur – Seerowers! 
 

 Seerowers is nie net karikature uit storieboeke nie en in die maritieme geskiedenis 

lees 'n mens van die legendariese lede van hierdie "beroep". 

 Een van hulle was die veelbesproke Blackbeard, oftewel Edward Teach. 
 Met sy dood in 1718 was Teach die mees berugte seerower van alle tye.  Die 
geskiedenisboeke beskryf hom as 'n vreesaanjaende man, met aaklige gelaatstrekke 
en 'n woestelike swart baard.  Sy gunsteling-sêding was:  "Kêrels, kom ons maak ons 
eie hel en kyk wie die langste daarin kan uithou." 
 Die hoogtepunt van sy bloedige skrikbewind was toe hy die hele gemeenskap van 
die dorpie Charleston in Suid-Carolina gyselaar gehou het om mediese behandeling 
te kry vir sy bemanning.  Die hele spul het geslagsiektes gehad. 
 Blackbeard was veral bekend vir sy vermoë om bizarre speletjies vir sy verveelde 
manskappe op see uit te dink.  Dit was glo groot pret om "onder in die ruim" te speel.  
Dit werk so:  'n groep vrywilligers word onder in die skip se bedompige vragruim 
toegesluit.  Daar word ysterpotte vol pik, teer en varkvet aan die brand gesteek.  Die 
ou wat die langste in die toksiese stankwalms uithou, is die wenner.  Die ou wat eerste 
vlug, is die verloorder en sy straf is om oor 'n vaatjie te gaan lê sodat die wenner hom 
na hartelus met 'n sambok kan moker. 
 In sy grootste oorwinning het kapt. Roberts nie minder nie as 42 handelsvaartuie 
in die baai van Los Todos Santos in Brasilië met sy enkele vlagskip, die Rover, en 'n 
bemanning van net meer as honderd aangevat.  Te midde van swaar geweer- en 
kanonvuur, het Roberts en sy seerowers die grootste skip binne enkele minute 
dolleeg gemaak, matrose ingesluit. 
 Die buit was onder meer een ton suiker, tallose bale tabak, velle, tou en material, 
40 000 goudstawe, ketting van goud en silwer, 'n sak vol robyne en 'n goudkruis met 
ingelegde diamante wat vir die koning van Portugal bestem was. 
 Ná die geveg het Roberts sy skip se vioolspeler laat doodskiet omdat dié tydens 
die geveg 'n wals te stadig na sy kaptin se sin gespeel het. 
 Roberts het gesterf soos hy gelewe het – gewelddadig, besope en flambojant.  In 
'n skermutseling met die Britse vloot het hy luidrugtig op die dek verskyn, geklee in 
'n duur, rooi damasbaadjie, 'n wyerand-feeshoed, 'n bandelier en twee gebreekte 
pistole – en himself terstond in sy vyand se vuur vasgeloop. 
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 In sy kort leeftyd het hy die kusgebiede van Europa, Afrika en albei die Amerikas 
bevaar en sowat 400 skepe oorrompel. 
 "Swaai aan die galpaal" was nog 'n absurde Blackbeard-speletjie.  'n Vrywilliger 
het aan die skip se galpaal gehang, terwyl die ander matrose hom met stokke slaan.  
Diegene wat in die see val en deur die haaie opgevreet word, is summier 
gediskwalifiseer.  Die kêrel wat daar kan bly hang tot die ander ouens moeg geslaan 
is, word as die wenner gekroon. 
 Met swaar gewapende flottieljes van die Britse en Amerikaanse vlote op sy spoor, 
het Blackbeard langs die kus van die Carolinas aan sy einde gekom.  In 'n 
skermutseling met die sloep van ene lt. Robert Maynard is hy uiteindelik neergevel 
met vyf koeëlwonde en twintig messteke.  Sy kop is van sy lyf afgekap en op die 
boegspriet van Maynard se sloep gesteek. 
 Naas Blackbeard, lees 'n mens ook van Black Bart, oftewel kaptein Bartholomew 
Roberts, die man wat die Jolly Rodger ontwerp het, daardie skedel en gekruisde 
beendere wat vandag nog op seerowervlae pryk.  Hy word beskryf as een van min 
matrose wat ontsag gehad het vir die Sabbat. 
 Op Sondae, so word beweer, het hy gebid en hom weerhou van rowery, plundery 
en verkragting.  Hy het glo ook nooit gedrink of gevloek voor of tydens 'n seegeveg 
nie. 
 Black Bart was 'n vermaerde strateeg.  Hy kon 'n flottielje vaartuie so met een oog 
uitkyk en die skip met die buit onmiddellik raaksien.  Dié het hy dan met byna 
chirurgiese akkuraatheid van die ander skepe afgesonder en binne minute geplunder 
en gesink. 
 
            
            
         

   76 
Begin om onderskeid te tref tussen fantasie en realiteit 

 

S
O

E
K

 , N
O

E
M

             

,L
E

E
R

   

 Was daar regtig 'n Blackbeard gewees? 

 Was daar regtig Drie Varkies of Sneeuwitjie of 
Kersvader gewees? 
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Beskryf die redes waarom Blackbeard die waarheid is en 
die Drie Varkies/Sneeuwitjie nie is nie. 
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Verduidelik waarom ons kan weet dat daar regtig 'n 
persoon soos Blackbeard geleef het 
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Het Blackbeard regtig geleef en die Drie 
Varkies/Rooikappie nie 

 

            
            
            
            
            
            
            
                                                                       

77 Kan verskil aantoon vanuit geskrewe/mondelinge bronne  

            
 ONDERWERP: Die nuwe Suid-Afrika 
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   77 
Kan verskil aantoon vanuit geskrewe/mondelinge bronne  
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Noem die verskillende beginpunte van die “nuwe” Suid-
Afrika. 
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Beskryf elkeen van die beginpunte. 
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Verduidelik wat die skrywers met elkeen van die 
beginpunte bedoel 
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Watter een word werklik beskou as die beginpunt van die 
nuwe Suid-Afrika?   Verskaf redes vir jou antwoord 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                       

78. Skryf ‘n verslag oor ‘n aantal gebeure in terme van oorsake en 
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gevolge wat deur getuienisse gestaaf word      
                          

 

                                                                                      
BRON 1- “ Duisende matrose het op die skepe van die VOC aan die 
gevreesde skeurbuik gesterf . Die vit C van lemoene sou hul lewens kon red 
“ Skoolhandboek , 1989                          
                                                                                                                                
BRON 2- Dr. Dan Sleigh het vir langer as 30-jaar die geskiedenis van die VOC 
aan die Kaap nagevors . Hy het die argiewe in SA , Nederland en Engeland 
daarvoor gebruik . In sy boek , Die Buiteposte , skilder hy ‘n totaal ander 
prentjie as die een waarvan in bogenoemde skoolboek oor geskryf word . 
                                                                        

    
BRON 2                                                                                                    

Skeepsiektes , pp. 2- 6          

  
Die ornstandighede waaronder die VOC sy handel in Oosterse goedere gedryf 
het, het meegebring dat skeepsverversing 'n deurslaggewende rol in sy 
aktiwiteite sou speel. Die afstand tussen die Oosterse bron waar die ware 
gekoop is, en die afsetpunte op die Nederlandse kus waar dit bemark of versprei 
is, was deur 'n seeroete van ongeveer 20000 kilometer en 'n tydsgaping van agt 
of nege maande geskei. Die see, skeepsiektes, seerowers en oorlog het skepe 
en hulle bemanings geteister.  
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VOC-vlote het in drie jaargetye uit Nederland na Oos-Indië vertrek. Die Paasvloot 
het in April of Mei geseil, die Somervloot in Augustus of September en die 
Kersfeesvloot in Desember of Januarie. Laasgenoemde, die grootste van die 
vlote, het in die winter vertrek. In vredestye het die skepe koers geneem deur die 
Engelse Kanaal, maar in oorlogstye en wanneer die seisoenwind uit die 
suidweste gewaai het, moes hulle om den noord vaar, dit is bo om Skotland en 
agter om Ierland waardeur die skepe van vier tot ses weke aan tyd, en veel aan 
seeskade, slytasie, proviand, brandhout, water en die gesondheid van die 
bernanning ingeboet het. Die eerste skof van die heenreis was uit Nederland na 
die Kaap, waar 'n skeepsdiensstasie in 1652 aangelê is. Die skof het ongeveer 
vyf maande geduur. Die skeepsbemannings is aan die Kaap ververs, terwyl 
herstelwerk aan die romp, die seile en die lopende tuig gedoen is. Die tweede 
skof, tussen die Kaap en Batavia, het ongeveer vier maande geduur.   
            
                                                                                                                                                                   
Daarna is die skip omtrent 'n jaar lank in Oos-Indië vir tussen-eilandhandel 
gebruik voordat dit vir die tuisreis voorberei is. Die derde skof van die reis was 
tussen Batavia en die Kaap en die laaste skof tussen die Kaap en Nederland. Na 
'n afwesigheid van ongeveer twee en 'n half jaar het die skip weer tuisgekom. 
                                                                                                                                      

Die getal VOC-skepe wat uit Nederland weggeseil het, het met die jare baie 
toegeneem. Van 1602 tot 1610 het 76 skepe uitgevaar, van 1650 tot 1660 het 
206 skepe uitgevaar en in die jare 1720-1730 het amper 400 skepe die heenreis 
onderneem. Gedurende die VOC se hele bestaan van 1602 tot 1795 is 4 722 
skepe op heenreise uitgestuur, terwyl 3 359 uit Batavia op die terugreis vertrek 
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het'. Die seereise het 'n hoë tol aan geld en menselewens gewees.   
   
Gemiddelde personeelverlies word op 60,16 persent, of 453 000 persone 
beraam. Die verlies was die gevolg van sterfte op see wat deur siektes, 
werksongelukke, natuurrampe, misdaad en geregtelike prosesse veroorsaak is, 
en sterfte op land as gevolg van bogenoemde oorsake en ook vrywillige of 
verpligte emigrasie. Die enigste van bogenoernde oorsake wat die Kaapse 
buiteposte direk aangaan, is die sterftes as gevolg van skeepsiektes. Daarin is 
Here Sewentien teleurgestel, want skeepsiektes het nog steeds toegeneem. Dit 
is destyds nie duidelik begryp dat vars groente en vrugte alleen nie die probleem 
van skeepsiektes sou oplos nie.         
                                                                     

 
Here Sewentien wou die oorsaak van die vele sterftes aan boord weet ten einde 
te kon bespaar op die lopende onkoste van die Kaapse hospitaal, soos aan 
personeel, rantsoene en die soldye wat aan onproduktiewe personeel betaal is. 
           
Die mees algemene oorsaak van sterfte aan boord is as “schorbut “ opgegee. 
Die oorsaak van die siekte, "een siekte onder de naam schuurbuijk bekent welke 
sig dus vertoonde:" is daarna intensief gesoek. In ‘n spesifieke geval uit 1733 is 
22 simptome beskryf, waarvan net 66 uitwendige wonde aan die vel vertoon het. 
Skeepsdokters moes boekhou van die simptome wat gemanifesteer het. Here 
Sewentien het geen onkoste ontsien om deur navorsing en eksperimentering die 
oorsaak te probeer ontdek nie.                                                                                                            
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In die dekades net voor en na die oorgang van die sewentiende na die agtiende 
eeu is vars water aan boord uit seewater gedistilleer om 'n ruimer 
drinkwaterrantsoen aan matrose te gee, omdat die swak toestand van 
skeepsdrinkwater moontlik die siektes veroorsaak het. Ander proefnemings om 
die siektes te bekamp, het die sprinkel van asyn en die brand van kruit 
tussendeks behels. In ongeveer 1750 is 'n ventilator of lugpomp op die VOC-
skepe aangebring, waarmee vars lug deur die skip gesirkuleer is. Tog het die 
onbekende siekte met die misleidende naam “ schorbut of schuurbuijk “ hoe 
langer hoe meer toegeneem. Dit het op al vier skofte van die seereis voorgekom, 
maar verreweg die meeste op die eerste skof, tussen Nederland en die Kaap.  
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Uitvarende skepe het vele kere die Kaap bereik met so min matrose op die been 
dat hulle nie die skip kon anker nie.        
                                                                                                                         
In werklikheid was 'n verskeidenheid van siektes, uit onkunde veralgemeen tot 
"scorbut “  , vir die groot personeelverlies verantwoordelik. Tifus, tifoiede en 
voedselvergiftiging het op VOC-skepe voorgekom. Die vergiftiging van voedsel in 
vate is vererger deur die lengte van die seereis, byvoorbeeld as gevolg van 'n 
vaart om den noord of windstiltes in die trope. Longontsteking, na aanleiding van 
werk in die ysige, nat winterweer op die vaart om den noord, et slagoffers geies. 
Dieetsiektes, wat uit 'n gebrek aan foliensuur in die rantsoen ontstaan het,het 
voorgekom waar die uitreiking gebrekkig was. Om "skeurbuiW' as die enigste 
oorsaak van skeepsiektes en sterftes op see te beskou, is om 'n agtiende-eeuse 
fout te herhaal. Dit was nogtans vir skepe moontlik orn die Kaap te bereik met 'n 
minimale verlies aan bemanning, soos die volgende tabel van bemannings wat 
amper ongeskonde deurgekom het, aantoon. 
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Voorbeelde van reise met lae sterftesyfers blyk dit dat binneboordse epidermies, 
en nie 'n algemene dieetsiekte nie, vir die meeste skeepsiektes verantwoordelik 
was. Die VOC was indertyd ook nie onbekend met die waarde van vars 
suurlemoene in die dieet nie; op die retoervloot van 1760 wat uit 30 skepe 
bestaan het, is byvoorbeeld 15 200 pond (6 849 kilogram) suurlemoene 
ingeskeep. 
                                                                                                                                                  
As die oorsprong van skeepsiektes gesoek word, moet dan gekyk word deur 
watter leweransiers die skip geproviandeer is hoe effektief die 
voedselpreservering was, hoe getrou die voorgeskrewe rantsoen uitgedeel is en 
hoe noukeurig 'n sekere skipper op die higiëne aan boord van sy skip gelet het, 
eerder as na die grootliks mitiese "skeurbuik", waarvoor die Kaapse regering die 
verlangde vars groente op sy buiteposte geproduseer het. 'n Gebreksiekte kon 
wel deur die afwesigheid van blaargroente in die skeepsdieet ontstaan het, 
veroorsaak deur 'n tekort aaforensuur wat nie deur die menslike liggaam 
opgeberg kan word nie en dus gereeld ingeneem moet word. 'n Oormatige 
gebruik van alkohol kon die siekte vererger. Simptome van bloedarmoede het 
dan verskyn, maar as die dieet betyds verander is, was die "skeurbuik" maklik 
geneesbaar en was, hospitalisasie nie nodig nie. 
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BRON 3- Scurvy is a thousand-year-old stereotypical disease characterized by apathy, 
weakness, easy bruising with tiny or large skin hemorrhages, friable bleeding gums, and 
swollen legs. Untreated patients may die. In the last five centuries sailors and some 
ships' doctors used oranges and lemons to cure and prevent scurvy, yet university-
trained European physicians with no experience of either the disease or its cure by 
citrus fruits persisted in reviews of the extensive but conflicting literature. In the 20th 
century scurvy was shown to be due to a deficiency of the essential food factor ascorbic 
acid.This vitamin C was synthesized, and in adequate quantities it completely prevents 
and completely cures the disease, which is now rare. The protagonist of this medical 
history was James Lind. His report of a prospective controlled therapeutic trial in 1747 
preceded by a half-century the British Navy's prevention and cure of scurvy by citrus 
fruits. http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/34765-scorbuut-beter-bekend-als-
scheurbuik.html  
            

         

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/34765-scorbuut-beter-bekend-als-scheurbuik.html
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/34765-scorbuut-beter-bekend-als-scheurbuik.html
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BRON 4                                                                                                                    

The history of the Cape Colony started on April 1652, when Jan van Riebeeck arrived in 
Table Bay with his three ships, De Reiger, De Drommedaris and De Goede Hoop.His 
mission was to establish a supply station on behalf of the Dutch East India Company ( 
V.O.C.) where fresh produce could be cultivated to supply the ships passing 
through.Proper food and medical care were needed to combat the great loss of men on 
their trade expeditions to the East.At this time approximately half of all ships' crews 
died, mainly from a disease known as scurvy. 

Scurvy was caused because the crews only consumed food preserved in salt and that 
over a prolonged period of time, resulting in a lack of Vitamin C.http://www.south-
africa-tours-and-travel.com/cape-colony.html       

   

http://www.south-africa-tours-and-travel.com/cape-colony.html
http://www.south-africa-tours-and-travel.com/cape-colony.html
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    78 
Skryf ‘n verslag oor ‘n aantal gebeure in terme van oorsake en gevolge wat 
deur getuienisse gestaaf word  
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Noem die verskillende oorsake waaraan matrose op 
die skepe gesterf het                                                                                                                                    
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Beskryf die omstandighede waarin die matrose moes 
leef en  wat die meeste van hulle se dood veroorsaak 
het                                                                                                                            
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Verduidelik waarom mense in SA geglo het dat 
skeurbuik die enigste oorsaak van die dood van die 
matrose was                                                                                                                     
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Verskaf Sleigh genoeg redes vir sy bevindinge . Gee 
redes vir jou eie antwoord  

   
 

 


