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Hierdie boek bevat die herinneringe van meer as eenhonderd mense wat sedert 1929 met 
sendingaktiwiteite in die Transkei gemoeid was en sluit af met kort bydraes van twee 
sendelinge wat steeds, na meer as 30 jaar, in die gebied werksaam is. Dit is propvol boeiende 
en interessante vertellinge, insluitende bydraes deur bekende en selfs beroemde sendelinge, 
teoloë, mediese en administratiewe personeel. Die boek werp ook lig op die gebeure en 
omstandighede waarin die mense in die Transkei geleef het en, soos die sub-titel aandui, 
fokus die inhoud op die persoonlike en nie-amptelike sy van die geskiedenis. Een van die 
medewerkers, Elna Mouton, verwys na Aristoteles se wyse woorde: “ŉ Mens is wat jy kies 
om te onthou” (p. 192). Dit is juis dié herinneringe en persoonlike menings, emosies en 
verhoudinge wat hier verwoord is en die beeld van hierdie Christene vir die leser na vore 
bring. Hoewel mondelinge oorlewering of “oral traditions” binne die Afrika-konteks ŉ 
belangrike plek inneem, is hierdie manier van geskiedenisbewaring deur middel van 
publikasie (met ander woorde waar die mondelinge oorlewering nie net vertel word nie, maar 
ook in boekvorm vir die nageslagte bewaar word), beslis nog nie amptelik gevestig nie en 
ook nie werklik deel van die Afrikaner se amptelike geskiedenisbeskouing nie. Die doel is 
om mondelinge oorlewering behoue te laat bly (p. x) en ook om die meer persoonlike 
belewenisse neer te pen wat nie in amptelike dokumente opgeneem is nie. Sommige van die 
bydraes is in Nederlands geskryf. Ongelukkig is daar geen bydraes van die plaaslike 
bevolking opgeneem nie, maar hopelik sal hierdie publikasie juis so ŉ projek stimuleer. 
 
Die onsekerheid en veranderinge wat die Tomlinson-verslag, asook veranderinge in 
staatsbeleid en die onafhanklikheid van die Transkei meegebring het, blyk duidelik uit baie 
van die bydraes. Verder is dit opvallend dat, ten spyte van David Bosch se woorde dat 
sendingwerkers deursettingsvermoë moet hê en aanbly selfs in moeilike omstandighede, die 
meeste sendingwerkers nie baie lank in die Transkei gebly het nie. Een van die plaaslike 
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kerkleiers stel dit so: “ŉ Mens leer die wit mense net ken, dan gaan hulle weg” (p. 204). Dit 
dui egter nie net op ŉ probleem in die sendingveld nie, maar ook wyer in die kerk wat deur 
die beroepstelsel gekenmerk word. 
 
Uit die vertellings kry die leser ook inligting oor die lewe van mense van die Transkei. Daar 
is verwysings na die stamoorloë wat met handbyle gevoer is, en wat menige beserings en 
sterftes tot gevolg gehad het. Griep het ook baie lewens geëis en tuberkulose was so ŉ groot 
probleem dat hospitale hiervoor opgerig moes word. Die stryd teen die invloed van die 
tradisionele geesteswêreld is duidelik uit talle van die vertellings. Daar is verwysings na die 
verwestering wat hand aan hand met bekering tot die Christendom gegaan het. Hopelik sal 
juis die foute wat gemaak is—en wat in hierdie vertellings so duidelik na vore kom—as lesse 
vir die toekoms dien. 
 
Na ŉ inleidende oorsig oor die geskiedenis en politieke gebeure wat in die twintigste eeu in 
die Transkei plaasgevind het, volg ŉ kort verduideliking van hoe die NG Kerk hierby 
betrokke geraak het. Bydraes is volgens die stigtingsdatums van die verskillende 
sendingstasies georden. Hoewel daar ŉ pragtige foto aan die begin van elke afdeling geplaas 
is, is die byskrifte van die foto’s agter in ŉ lys gepubliseer, wat totaal onprakties is. Die boek 
word nietemin aanbeveel vir alle gelowiges wat meer te wete wil kom oor hierdie deel van 
ons sendinggeskiedenis.  


