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Emily Hobhouse is op9April 1860 
in Cornwallis, Engeland, gebore. 
Sy het in die pastorie van haar 
ader, 'n Anglikaanse predikant, 

grootgeword. Die moeder is oor
lede toe haar dogter twintig jaar 
oud was. Daarna . het sy haar 
ieklike vader in sy gemeentelike 
erk gehelp. Dit was 'n uitsteken

de oefenskool vir haar latere 
lewenstaak. 

Na haar vader se dood, h 
vyf-en-dertigjarige Emily na 
ni.e in Amerika vertrek o 
geestelike werk te gaan ve 

VOORBLAD 

Op ona voorblad verakyn 'n "leurfoto 
van die Emily Hobhouaemonument 
wat by Kopplea OVS opgerlg Is. Die 
monument la deur mnr Louis du Preez 
ontwerp en gemaak. Hy was lndertyd 
'n onderwyaer op Kopplea. Die kleur
skyfle Is vooralen deur die Stadsklerk · 
van Kopple&. In hlerdle ultgaWe van 
Handhaaf verskyndrle huldlglngaartl
keJa oor Emily HobhOuse met die oog 
op die herdenklng van haar sterfdag 
50 Jaar •ledtt. • 

'n stryd teen dobbelary e-~~=:i:===~;,;;;;;•-•-•-;J 
· aan ·te knoop. . .:, 

·1n Amerika het haar v 
aan 'n sakeman nie tot ·;j~~i~l--....,.-~_..,t"_.....--., 
gelei nie, en in 1897 ;a AN ONZei 
Engeland teruggekeer. HEL.DtNNE~_ "' 

Toe die Driejarige LIS:VE J(INDEREN 
Oktober 1899 uitbree -r- ,. 
welsynwerk in Engela WIL ~ESCH1Et\E 
kel, en sy het daa - ~ 
belang van vrede i 

3* opgetree. Sy het in ' 
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DIE as van Emily Hobhouse is 
vandeesmaand vyftig jaar •gelede 
weggele in die klein kissie voor in 
hul . monument: die vroue en 
:kinders wat saam met die onweer
bare ou manne in die Konsentra
siekampe van die Engelse Oorlog 
omgekom het. Binne die ·groep 
van haar landgenote wat hierdie 
imperialistiese Engelse · oorlog 
met hartstog teengestaan het, het' 
hierdie middeljarige Engelse,vrou 
'n onkeerbare roeping gevoel om 
die vroue en ki~ders te kom help 
wat - s6 het di_e nuus stadigaan 
in koerante begin deursyfer -
van uitgeb·rande plase aang~
bring is na haastig opgerigte 
kampe wat reddeloos ontoerei
kend was vir die jammerlike 
strome wat hulle moes opneem. 

Haar ondersoek-,- vrou-alleen 
op ongereelde treine deur 'n 
oorlogsverwoeste land, dikwels 
binne hooratStand var;i die gebul
der _van die kanQhne__...,,... ., het 
toestande aan die lig gebring wat 
sy by haar terugkeer soos 'n born 
.in die Engelse openbare mening 
en politiek gelos het. 

Haar motief - en dit het haar 
letterlik tot by haar dood diep 
gegrief . dat soveel van haar eie 
landgenote dit nie so ingesien het 
nie - was nie om teen haar eie 
land te gaan nie; inteendeel : sy 
was intens begaan om dieeervan 
haar land te red, omdat die kampe, 

, soos sy hulle aangetref het, 'n vir 
haar ondraaglike smet op daardie 
eer was. 

Haar getuienis oor die kampe 
was politieke dinamiet teen 
Chamberlain se oorlogsregering. 
Dit is aangegryp deur die Liberale 
gpposisieparty, wat deels as 
gevplg daarvan kart na die oorlog 
aan die bewind gekom het. Die 

op vergaderings 
Koerante het te 
getrek, maar s 
protesteer en 
praktyke gewys 

:....,.,,...........-!P~a!":'lri!t;y het die verowerde Boerere
pu ieke in 1906 op die pad 
gep ' as na 'n nuwe onafhanklik-

Nuusberigte 
brand van wo 
ging van land 
en veral die v 
en kind 
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gehad het. Die krygsowerstes het 
haar toegelaat om na Bloemfon
tein te reis. Uit 'n Kaapse fonas 

. het sy ook hulp ontvang, en met 
allerlei beperkte voorrade, het sy 
haar reis per trein voortgesit. 

Sy het onbeskryfl ike en afgrysl i
ke toestande in die kampeen tente 
aangetref en o.m. geskrywe: ,,Ek 
noem hierdie kampe-sisteem 
grootskeepse wreedheid". Met 
haar beperkte middele, het sy 
lyding versag. Sy het baie geskry
we en pleidooie gelewer om die 
toestand te laat verbeter. Dit was 
egter soos 'n druppel aan 'n 
emmer. Sy het aangehou werk en 
ook die kampe by Norvalspont, 
Aliwal-Noord, Springfontein, Kim- · 
berley en Mafeking besoek. 

Emily Hobhouse het besluitom 
na ' Engeland terug te gaan om 
meer hulp te kry en verbetering 
in die lydenstoestande aan te 
beveel. Sy het sukses met haar 

. pogings gehad, maar is ln koeran
te en op vergaderings venynig 
aangeval. Sy het na Suid-Afrika 
teruggekom, maar is in Kaapstad 
verbied om aan wal te gaan en is 
na Engeland teruggedwing. Daar 
het' sy dadelik aan haar boek, The 
·Brunt of the War, begin werk en 
haar ondervindinge wereldwyd 
verkondig . · 

Nadieoorlog hetsyweerin Mei 
1903 na Suid-Afrika gekom om te 
help met die versorging van die 
verarmde en feitlik 1radelose en 
reddelose huisgesinne. Sy het 'n · 
helpende engel geword. Maar sy 
het weer na Engel and gegaan om 
op , die hoogte te kom van 
moontlike tulsnywerhede, wat 
aan die moeders en dogters 
geleer en beskikbaar gestel kan 
word. ' · 

In Febr.uarie 1905 was sy terug 
in Kaapstad. Daarna het sy na die 
oorlogverarmde gebiede gegaan, 
waar sy weefskole vir die moeders 
en dogters help stig het. 

Toe sy na Engeland terugge
keer het, het haar gesondheid 
baie te wense oorgelaat. Sy het 
egter in verbinding · gebly met 
vooraanstaande vroue in · Suid
Afrika. 

Emily Hobhouse is uitgenooi 
om die Vrouemonument in 
Bloemfontein op 31 Mei 1913 te 
onthul. Sy moes die train by 
Beaufort-Wes weens uiters swak 
gesondhe1d verlaat. Mev. Pres. M. 
T. Steyn het haar . toespraak 
gelees, wat soos volg geeindig 
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.heid wat iri 1910 belangrike 
staatkundige beslag gekry het in 
die Unie. van Suid-Afrika. Twee 
mense, het die eerste premier 
genl. Louis Botha, 'n keer in 
Engeland gese, het dit vir die 
Boereleiers moontlik gemaak om 
na die oorlog betrekkinge met hul 
vroeere vyand aan te knoop: 
Emily Hobhouse, en die leier van 
die Liberale Party, wat so heftig 
op haar getuienis oor die kampe 
gereageer het, sir Henry Camp
bell-Bannerman. Want teen die 
oorlogshisterie van hul eie manse 
in, was hulle reeds gedurende die 
oorlog fel daarteen gekant. _ 

In 1913 het Suid-Afrika by 
. Bloemfontein 'n monument op
gerig vir die Konsentrasiekamp
slagoffers. Emily Hobhouse was 
die voor-die-hand-liggende keu~ 
se vir 'n spreker om die onthulling 
waar te neem. Haar gesondheid, 
wat sekerlik in die oorlog 'n knou 
gekry het, .was sodanig dat sy dit 
daardie snikhete. Desember
maand nie verder ko.n bring as 
Beaufort-Wes nie; om na 'n nog 
hoer lugdruk te gaan, sou haar 
dood kos, tiet · haar dokter ge
waarsku. Dit was vir haar een van 
die bitterste teleurstellings in 
haar lewe; want sy wou , nie net 
oor die verlede gaan praat nie, sy 
wou 'n boodsk~p vir die toekoms 
bring. Sy is, terug Kaap toe, .maar 
van die huis van haar vriende die 
Purcells by Bergvli~t het sy 'n 
inwydingsrede gestuur wat op 16 

· Desember in pamfletvorm ver
sprei en deur Charlie Fichardt by 
die onthulling voorgelees is. 

Ek ka'n aan niks di'lk wat · sy 
liewer by die herdenking van haar 
herbegrafnis by1 die monument 
ender die aandag van, die ,Suid
Afrikaanse vroue, sou wil bring, as 
die deel van haar toespraak 
waarin sy die ·~ltdru
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klike bood
s,kap stel nie.' Vanjaar: na' vyftig 
jaar, 1i~ di,t in ,meer as een opsig 
treffend ter sake. 
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