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Opnuut in ‘verraaier’ 
Emily se spore

`n Brit in AfrikAner-geledere...

Een van die 
laaste foto’s van 
Emily Dis 
geneem toe sy 
reeds in haar 
sestigs was.
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“Toe alles donker was in 
ons land, het mej. 
Hobhouse soos ’n 

sonstraal verskyn. Daar is geen 
manier waarop sy vir haar werk 
vergoed kan word nie, maar haar 
naam is vir ewig diep in ons nasie se 
harte geskryf.”

Dié woorde van ds. Adriaan 
Moorrees tydens ’n sitting van die 
NG Kerk se sinode in 1903 in 
Hofmeyr Hall in Kaapstad het die 
nalatenskap van Emily Hobhouse, ’n 
enigmatiese, ontembare heldin uit 
die vreemde (ook die titel van Rykie 
van Reenen se 1970-boek oor Emily) 
onweerlegbaar onderstreep.

Elsabé Brits skryf in haar nuwe, 
omvattende boek, Emily Hobhouse – 
geliefde verraaier, dat Emily soveel 
meer as net ’n grand Britse vrou was 
wat haar tydens die Anglo-
Boereoorlog oor die vroue en 
kinders in die konsentrasiekampe 
ontferm het. En dit blyk duidelik uit 
dié boek dat Emily se rol in die land 
en lewe van sy mense “waaraan sy 
op so ’n vreemde manier verbind is”, 
vir ewig sal eggo.

“Daai bleddie vrou”
“Die land is soos Esegiël se vallei vol 
bene. Duisende skape aan die een kant en 
honderde aan die ander kant – skedels en 
bene wit soos sneeu, en perde, perde langs 
die pad.”

Emily se beskrywing van die 
nadraai van die oorlog was vir 
daardie oomblik dalk gefokus op die 
lot van die diere, maar haar 
belewenis van dit wat in die 
konsentrasiekampe aangegaan het, 
het haar skaam gemaak om haarself 
’n Brit te noem.

Dit sou op haar eerste besoek aan 
Suid-Afrika net vier dae neem 
voordat die haglike toestande waarin 
die Boere se vroue en kinders geleef 

duisende lewens gered.”
Emily sou die eerste en enigste 

buitelander tot nog toe word wat ’n 
staatsbegrafnis in Suid-Afrika kry. 
Genl. Jan Smuts het aan haar broer 
geskryf sy is soos ’n prinses begrawe, 
terwyl duisende Suid-Afrikaners 
toegekyk het hoe haar as op 27 
Oktober 1926 in die 
Vrouemonument in Bloemfontein 
gebêre word. 

Emily, wat haar op ’n keer ná een 
van haar vele besoeke aan Suid-
Afrika as ’n “Rooinek” en “ ’n stuk 
rou springbokbiltong” beskryf het, 
het die status quo kom uitdaag. 
Vroue soos sy was veronderstel om 
by die huis te bly, naaldwerk te 
doen, klavier te speel, te verf, meer 
as een taal aan te leer, te lees en in 
liefdadigheidskomitees te dien. Sy 
was nie veronderstel om ’n leier te 
wees nie; om politici op hul plek te 
sit en op foute te wys nie. 

Sy was, in die woorde van die 
destydse premier D.F. Malan: “Die 
engel van troos. Die vertaler van ons 
ellende. Ons advokaat voor die 
wêreld. Die geneser van ons wonde. 
Die moeder van dié wat moederloos 
is. 

“Sy is kinderloos in haar graf in, 
maar duisende het hul lewe aan haar 
te danke … Daarom is sy tussen ons 
helde begrawe in die boesem van die 
vroue van ons nasie.”

“Wonderlike hel”
Drie jaar lank het Emily Hobhouse 
die lewe van Elsabé, bekroonde 
wetenskapskrywer van Die Burger, se 
lewe oorgeneem. 

“Ek het ons eetkamer beset met al 
my boeke, dokumente en inligting 
oor Emily,” vertel sy. “Ek het later ’n 
tweede tafel gaan koop en ons het 
geleer om alles – van soesji tot kerrie 
– op ons skote te eet.
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het haar lewe dramaties verander. 
Emily is gekonfronteer met “siekte 

en dood wat op die vroue se gesigte 
geëts is”; klein tente waar ses tot tien 
mense ingedruk is; lyke wat buite in 
die son lê en stink; vlieë wat dik en 
swart op alles sit. Te min kos, vuil 
water, geen kerse en geen seep. 
Honger. Verlies. Pyn. Verlange. 

Lord Kitchener het die Boere 
verag en Emily was vir hom en sy 
makkers “daai bleddie vrou” wat 
onrus kom saai; kom vra hoekom 
word oorlog teen vroue en kinders 
gevoer; wat op die oog af pro-Boer 
was; ’n dwaas, idioot, verraaier en ’n 
konkelaar in hul oë. 

Maar sy het voet by stuk gehou. 
Sy sou die doring in hul vlees wees. 
“Ek sal soveel sout in die wonde in 
hul gedagtes vryf as wat ek kan,” het 
sy verklaar. 

“Sy het die gesig van ’n madonna, 
maar baklei soos ’n duiwel,” is sy 
deur ’n ene lt.kol. J.F. Williamson 
beskryf. 

Engel van troos
Vir die Boere was sy die een mens 
uit die kamp van die vyand wat 
omgegee het. “Tannie Hobhoos”, 
soos die kinders haar genoem het, 
het daarin geslaag om die 
onbuigsame, onbeholpe Britse 
burokrasie aan die beweeg te kry. Sy 
het nie net gehelp in die kampe nie; 
sy het ná die oorlog probeer om die 
Boere weer op hul voete te kry; sy 
het baklei vir gelykheid en sy het 
lewens gered.

“Ek dink jy het meer doeltreffende 
en bruikbare werk in die saak vir 
menslikheid en geregtigheid in 
Suid-Afrika gedoen as wat enige 
ander individu kon doen,” het Olive 
Schreiner oor haar gesê. “Jy het nie 
net honderde lewens nie, maar 
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“Dit was ’n wonderlike hel,” sê sy 
oor die skryfproses. “Dit was baie 
harde werk, want ’n magdom 
inligting moes vir een boek verwerk 
word. Daar was tye wat ek gedink 
het ek gaan my varkies verloor. 
“Veral as ek iets vroeër raakgelees 
het en dit wou gebruik en dan nie 
kan onthou waar ek dit gelees het 
nie.”

Elsabé sê sy sou nie dié boek kon 
skryf as sy nie van Emily gehou het 
nie, “en hoe meer navorsing ek 
gedoen het, hoe meer het ek van 
haar gehou”.

“Ek het geweldige deernis vir 
haar. Sy het alleen gereis en kon nie 
net ’n telefoon optel of ’n 
WhatsApp-boodskap stuur om met 
haar familie te gesels nie.”

Tydens haar reis waarop sy in 
Emily se spore gestap het, is Elsabé 
onder meer na die St. Mary Abbots-
kerk in Kensington, Londen, waar 
Emily se gedenkdiens gehou is. Daar 
kon sy ’n kersie aansteek ter 
nagedagtenis aan dié formidabele 
vrou.

“Emily sal my altyd interesseer,” sê 
Elsabé.  Die Emily-gogga het Elsabé 
in 2013 gebyt nadat sy Rykie van 
Reenen se boek oor haar gelees het. 
Elsabé het al meer en meer oor 
Emily begin lees en die feit dat 
Suid-Afrikaners so min kennis gedra 
het oor Emily, die pasifis, sosialis, 
feminis en liberaal het vir Elsabé 
gefassineer.

“Ek wou hê mense moet hulle in 
Emily se storie inleef en dat dit ’n 
lekkerlees- en nie ’n akademiese boek 
moes wees nie. Daar word boeke oor 
mans en moordenaars geskryf, maar 
daar is soveel vroue in die 
geskiedenis wat vergete is en wie se 
stories agterweë gebly het.” 

En waar in haar huis sal jy die 
boek oor Emily nou aantref?

“Die boek lê nog op die tafel waar 
ek elke dag gesit en werk het. Ek moet 
nog ’n plekkie vir haar maak.” 

deUr rezA vAn rOOYen

“ek dink jY Het Meer dOeltreffende en 
BrUikBAre werk in die SAAk vir 
MenSlikHeid en geregtigHeid in SUid-
AfrikA gedOen AS wAt enige Ander 
individU kOn dOen. jY Het nie net 
HOnderde lewenS nie, MAAr dUiSende 
lewenS gered.”

– Olive ScHreiner

Emily kort ná die oorlog in 1902.
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