Die Voortrekkermonument is kleiner as die Hotel des Invalides in Parys, die graf van
Napoleon, veel kleiner as die Taj Mahal in Indië, en net 'n elfde so groot soos die
Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. In vergelyking met daardie geboue is die
Voortrekkermonument beslis nie een van die groot monumente van die wêreld nie; tog het die
argitek 'n doelbewuste poging aangewend om 'n massiewe, indrukwekkende monument daar
te stel.
Die gedagte om 'n monument ter ere van al die Voortrekkers te bou, het reeds op 16
Desember 1888 ontstaan, toe pres. Paul Kruger die Geloftedagvieringe by Bloedrivier in Natal
bygewoon het. Maar dit was eers in 1931 dat die Sentrale Volksmonumentekomitee (S.V.K.)
gestig is om uitvoering aan hierdie ideaal te gee.
Op 13 Julie 1937 het 'n sooispitplegtigheid op Monumentkoppie plaasgevind. Advokaat E.G.
Jansen, voorsitter van die S.V.K., het die eerste sooi omgekeer. Die daaropvolgende jaar, op
16 Desember, is die hoeksteenlegging formeel waargeneem. Die hoeksteen is gelê deur mev.
J.C. Muller (kleindogter van Andries Pretorius), mev. K.F. Ackerman (agterkleindogter van
Hendrik Potgieter) en mev. J.C. Preller (agterkleindogter van Piet Retief). Elf jaar later is die
Monument op 16 Desember 1949 ingewy. Die totale koste verbonde aan die oprigting daarvan
was £359,600, waarvan die Staat die meeste bygedra het. Fondse is aangevul deur skenkings,
verkope van spesiale seëls, gedenkkoeverte, aandenkings en publikasies. 'n Groot amfiteater
is ook in 1949 aan die noord-oostekant van die Monument opgerig, en bevat sitplek vir
ongeveer 20,000 mense.
Die besoeker stap deur 'n swart gietysterhek met 'n assegaaimotief. Dit stel die mag van
Dingane voor wat die weg na die binneland versper het. Dan staan die besoeker binne 'n groot
walaer wat die Monument simbolies verskans. Dié walaer bestaan uit 64 waens van
kunsgraniet. Tydens die Slag van Bloedrivier is 64 waens gebruik om laer te trek. Die walaer
dien dus as simboliese beskerming van die Monument - by implikasie beskerm dit die
Afrikaner en sy kultuur teen vreemde aanslae. Aan die voet van die Monument, binne die
walaer, staan 'n bronsbeeld van 'n Voortrekkervrou en haar twee kinders. Die beeldhouer was
Anton van Wouw. Die beeld bring hulde aan die moed en durf van die Voortrekkervrou en
Voortrekkergesin wat die Groot Trek en uiteindelike vestiging in die binneland moontlik
gemaak het. Sonder hulle bydrae sou die Trek moontlik op niks meer as 'n verkenningstog
uitgeloop het nie, want die Voortrekker het in die volle sin van die woord as "emigranten" met
huis en haard na 'n nuwe vaderland getrek.
Aan weerskante van die standbeeld is swartwildebeeste teen die muur uitgebeitel - simbolies
van die gevare van Afrika. Hulle wykende houding impliseer dat die vrou, draer van die
Westerse beskawing, triomfeer.
Aan die oostelike hoek, op die vlak van die Monument se voordeur, is die hoeksteen wat op 16
Desember 1938 deur nasate van drie Voortrekkerleiers gelê is.

