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HOOFSTUK 1. 

DIE AFRIKAANSE VOLK OP DIE DREMPEL V AN DIE 
NEENTIENDE EEU. 

§ 1. Mense uit die Tyd wat vir ons Inligting verskaf het. 

Ons het gesien hoe die Afrikaanse yolk, toe dit die drempel 
van die neentiende eeu oetree, voor groot nuwe probleme gestcl 
is; en waar dit vir die verdere vervolg van ons verhaal nou baie 
noodsaaklik word om omtrent die karakte.r en lewensomstandig
hede van ons voorouers in hierdie kritieke tyd goed ingelig te
wees, is dit 'n groot geluk dat geen ander periode. in ons geskie
denis ryker is aan reisbeskrywings en ander getuienisse van 
tydgenote nie. So v~elvuldig en breedvoerig is die bronne
waaroor ons beskik, dat 'Ons 'n baie helder beeld van die hele 
samelewing kan kry, en - ons wil dit beklemtoon - 'n he.eld, 
oor die. juistheid waarvan ons nie hoef te twis nie. Ons nader 
nou ongelukkig 'n tydperk, waaromtrent uiteyp.lopende opvat
tings verkondig word. In die studie van die geskiedenis het 
sulke meningsverskille somtyds weI reg van bestaan, maar aIleen 
wanneer ons met onvolledige gegewens moet werk. Bier is 
dit nie die geval nie; .en ons mag byvoeg dat die geskiedenis; 
van Suid-Afrika gedurende die neentiende eeu, wat die hoof-
sake betref, ook geensins vir sov.e.el teenstrydige opienies ruimte
bied as wat dikwels vermoed word nie. Almal wat hier eerlik en 
'Oordeelkundig en met die nodige ke,nnis -en toewyding na die 
historiese waarheid soek, sal in aIle belangrike opsigte tot on
geveer dieselfde. gevolgtrekkings moet kom. 

Van reisigers soos Mentzel, Sparman, Paterson, De Jong1 

Thunberg, Stavorinus, Le Vaillant, e.a., wat tussen die jare 1770 
en 1795 Suid-Afrika besoek het, kry ons reeds veel inligting 
omtrent die t'Oestande hier teen die end van die agtiende eeu; 
maar veral na die Eng-else. verowering is ons land onder die 
Europese soeklig gestel, - 'n teken alweer van hoe dit in die 
rewolusionere stortvloed meeg.e.sleur is; en hoe die Afrikaner 
sy lewe inrig, sy karakter en geaardheid, sy verhouding tot 
slaaf en naturel, ens., ens., word vraagstukke waaroor groot 
boekde1e, geskrywe word, wat mense in Londen en Parysr 
Amsterdam en Berlyn, met groot belangstelling lees en bespreek. 

Uit die briewe van lady Anne Barnard, uitgege;e onder die 
tietel, South Africa a Ce;ntury ago, kan ons veel van die same
lewing in Kaapstad gedurende die eerst.e. Engelse tydperk te
wete kom. Haar man was die sekretaris van lord Macartney,_ 
en aangesien die vrou van die goewe.rneur hom nie na Suid-
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GESKIEDENIS VIR SUID-AFRlKA. 

Afrika vergesel het nie, het lady Anne Barnard die 'Offisiele 
gesellighede ge,organiseer en so ook in aanraking gekom met 
die deel van die Kaapse burgers wat daaraan deelgeneem het. 
Sy was 'n baie aangename en ontwikk.elde dame, en ofskoon 
haar indruk van die sedelike toestande in Kaapstad nie gunstig 
was nie, het sy haar oor die algemeen op 'n simpatieke manier 
oor die Afrikaners uitgelaat. 

Van vee] meer betekenis uit hierdie tyd is die reisbeskrywing 
van John Barrow. Hy het ook met lord Macartney na Suid
Afrika gekom en die betrekking van ouditeur-generaal hier 
gekry. Verskillende uitgebreide reise, waaraan 'Ons nog ons 
aandag sal mo.et gee, het born ons land goed leer ken, .en moe~ 
hom ook in staat gestel het om 'n deeglike indruk van die be
yolking te kry. Dit net hom egter nooit g.eluk nie, omdat hy 
'n baie gebrekkige kennis van (lie Hollands,e taal had en van 
die staanspoor af, onder die invloed van Maynier en ander 
:r:aadgewers, 'n uitgesproke antipatie teenoor" die Afrikaanse 
koloniste aan die dag gele het. Hy skeel' hulle almal 001' een 
kam, no em hulle lui, onsedelikr dom, oneerlik, lafhartig, onsin
delik en wreed, en vind slegs een deug by hulle, nl. gasvryheid. 
Met Barrow begin eintlik die lasterkampanjie teen die Afrika
ner, wat meer as 'n eeu sou voortduur. In 1803, na die terug
ga\ve van die Kaap aan Nederland, is hy te,rug na Engeland. 
waar hy tot 1S45 'n hoe administratiewe pos in die Britse admira
liteit beklee het. Vir byna vyftig jaar bly hy 'n toonaange
wende persoonlikheid in die Engelse, publieke lewe; by is b. v. 
in 1835 tot die baronetskap v,e,rhef; en sy Travels into the 
I nterio1' of Southelrn Africa, wat in 1801 en 1804 in twee groot 
dele verskyn heten in verskillende tale oorgedruk is, het, soos 
ons· "nog sal sien, 'n geweldige uitwel'king gehad. 

Die groot teenspreker van Barrow was Lichtenstein, 'n 
Duitse medikus en g.eleerde, wat met kommissaris De Mist na 
Suid-Afrika gekom het. Hy was veel beter as sy Engelse voor
ganger in staat om die Afrikaanse yolk te leer ken, want hy 
het nie aIleen ons land nog deegBker deurkruis nie, maar sy 
kennis van die taal van die koloniste, die simpatieke houding, 
wat hy onmiddeHik teenoor hulle ingeneem het, en sy gesellige 
<omgang met hulle het born op )11 baie intieme v'oet met hulle 
g,ebring. Na die twede verowering van die Kaap is LiC'htenstein 
te,rug na sy vaderland, waar hy professor aan die Universiteit 
van Berlyn geword en sy ondervindinge in Suid-Afrika te boek 
gestel het. Sy groot werk, oorspronklik in Duits uitgegee, is 
ook weldra in Engels, Frans en H,ollands vertaal, en dit is 
vandag nog een van dje mooiste boeke \vat 001' Suid-Afrika 
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OP DIE DREMPEL VAN DIE NE~NTIENDE EEU 

geskrywe is; maar Lichtenstein kon, nieteenstaande sy hoe 
letterkundige bekwaamheid en wetenskaplike juistheid, nie vir 
Barrow uit di~ oog van die Engelse publiek verdring nie, en dit 
is aan ons geslag, wat die twee skrywers kalm kan beoordeel, 
()orgelaat om die waarde en waarheid van Lichtenstein se uit
-eensetting eindwik weer in die lig te ste1. 

Die werke van manne so os Barrow en Lichtenstein is vandag 
taamlik skaars, maar kan in die meeste groot stadsbibliotekc 
gekry word. M,eer to.eganklik vir die gewone leser is die briewe 
van De Mist en Janssens en die belangrike rapport van die 
80genaamde Kornrnissie van Veeteelt, wat in die jaar 1805 uit
gestuur is om di~ wolskaap onder die boere in te voer, want al 
hierdie stuklw is deur Theal in die derde deel van sy Belang
rijke Historische Dokurnenten afgedruk. Gelukkig dat 'n ander 
werk, di~ laaste wat ons sal noem, ook maklik verkrygbaar is. 
Ons dink aan die M ernoirs van Petrus Borchardus Borcherds, 
die seun van ds. Meent Borcherds, van 1786 tot 1830 predikant 
van Stellenbosch. Petrus Borcherds het onder die Engelse in di~ 
siviele diens getree en was later magistraat van Raapstad, waar 
hy op sy ou dag in 1861 sy herinneringe in Eng,ws uitgegee 
het. 'n Verkorte Hollandse bewerking daarvan deur Olland het 
omtrent vyftig jaar later verskyn. 

§ 2. Die Bevolking en die Land. 

Kort na die Engelse verowering van die Kaap oorstyg die; 
getal Hollandssprekende blank koloniste die syier 20,000, en 
a,angesien famielies met twaalf en meer kinders baie voorgekom 
het, sou die syfer sneJ. hoer klim. Volg,ens die sensus van die 
jaar 1798 ,vas die totaal 21,746, as volg verdeel: In die Kaaps6 
distrik 6,261, in Stellenbosch 7,256, in Swellendam 3,967 en In 
Graaff-Reinet 4,262. Die slawe het destyds op m,e.e;r as 25,000 
gestaan, waarvan 80 persent in die twee eersgenoemde distrikte 
woonagtig was. In Graaff-Rein~t was nog geen duisend slawe 
nie, en hier sowel as in Swellendam het die Hottentots as huur
'lolk vir 'n groot deel die plek van die slawe ingeneem. Ons hoor 
weI nog van r,~te van ou Hottentot-stamgroepe, veral langs die 
suidkus, en ons tref hier en daar nog 'n kaptein aan, maar die 
ontbindingsproses was feitlik reeds afgeloop. Die aantal Hot
tentots binne die grense van die kolonie word in 1798 op om
trent 15,000 g,eskat, en 14,000 daarvan woon in Swellendam en 
Graaff-Reinet. 

Na 1795 is die immigrasiestroom uit Nederland en 
Duitsland vir baie jare feitlik afgesny, en die bloedvermen-
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GESKIEDENIS VIR SUID-AFRIKA. 

ging waaruit die Hollandssprekende AfrikaI1~rs destyds be
staan het, is dus ook vandag nog die. grondslag waarop hulle 
afkoms berus .. Dit is onmoontlik om ons bloedvermenging mate
maties te bepaal, maar in aie algemeen kan ons se dat ons vir 
me~r as die helfte van Nederlandse afkoms is, en dat minstens 
eweveel Duitse as Franse bloed in ons are vloei. 

Die vier distrikte waaruit diekolonie bestaan het, was baie 
ongelyk in grootte. Die, Kaapse ·distrik het die Skiereiland en 
die westelike kusstreek, die Swartland, tot by die uitloop van 
die Bergriviel' in Sint-Helenabaai ingesluit; Swellendam het 
van Kaap Agulhas tot by die Gamtoosrivi~r, tussen die Swart
berge en die see lankuitgestrek gele, en tesame was hierdie twee 
distrikte heelwat ld~iner as die van Stellenbosch of Graaff
Reinet afsonderlik. Stellenbosch het van die suidkus tot aan die 
Buffelsrivier in die noordweste en die Gamkarivier en di~ Nuwe
veldberge gereik. Ons kry 'n beter indruk van sy afmetings as 
ons daaraan herinner word, dat Swartland, die Hantam, die 
Roeveld en die Koup, sowel as Worcester en Caled-on van van
dag binne sy grense geval het. Graaff-Reinet was nie v,~el kleiner 
nie. Van goewerneur Van Plettenberg se baken naby die 
Oranjerivier, helt dit langs die Gamkarivier, die Swartberge en 
die Gamtoosrivier in die weste na die see gestrek, en oor die 
Stormberge sy bekende oosgrens gekry. Die Sneeuberge, Tarka, 
Swaershoek, Bruintjieshoogte, die Kamdeboo, Swartkopsrivier 
en die Suurveld, tussen die Sondags- en die Visriviere, was sy 
belangrikste ollderafdelings. 

In hierdie groot gebied was slegs een versameling van huise 
wat enigsins aanspraak op di~ naam van 'n stad kon maak, ·en 
hoogsten vyf aallice \vat na dorpe begin lyk het. Kaapstad het,. 
afgesien van die garnisoen, 'n bevolking van omtrent 15,000 
gehad, waarvan die derde blankes was. Die moederstad het sy 
ou roem as 'n aangename en in\eressante verblyfplek behou. 
Die huise het oor die, alg.emeen twee verdi-epings en plat dakke 
gehad, en hulle eenvoudige maar sierlike fronte, klein-geruite 
vensters, groen blindings en br.ee voorsto.~pe, het hier van 'n 
ou gevestigde, rustige en betreklik welvarende burgerlike same
lewing getuig. Die, hoofstratc was wyd en lugtig, met gragte in 
die middel en eikebome aan weerskante. Die mooi tuin was nog 
J,ltyd die trots van die Kapenaars en hulle geliefkoosde wan
delplek. 

Stellenbosch, met sowat sewentig woonhuise en 'n duisend 
inwoners, het sy oorspronklike, lank-uitgestrekte vorm langs die 
Eersterivier behou, maar die dri~ strate wat ewewydig met die 
rivier geloop h8t, is ook deur verskillende dwarsstrate gesny,. 
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OP DIE DREMPEL VAN DIE NEENTIENDE EEU. 

~odat die besoekers, wat graag hierhe.e,11 gekom het, werklik die 
indruk van 'n dorp, of SODS Lichtenstein se, selfs van ",eene 
kleine stad" gekry het. Al die strate was eikelane, en elke erf 
bet sy groot tllin gohad. 

Franschhoek was nog geon dorp nie, maar slegs 'n digbe
woonde bnurt. Die Paarl, daarenteen, waar omtrent dertig plase 
en erwe in dlC omgewing van die kerk aaneengeskakel langs die 
eon lang 8traat geJe het, kon r,~eds as sulks deurgaan. By 
Swartlandskerk was 'n paar huisies, en by die Warmbad aan 
·die Swartberg (Caledon) 'n paar huurkamers, sodat hierdie 
twce plekke nog nie die naam van dorp v,e.rdien het nie. Aan 
-die dosyn wonings ·en winkels rondom Rodesandskerk en die 
drosdye van Swellendam en Graaff-Reinet kan ons die onder
ske,idingstietel egter reeds gee. Op Swellendam was daar om
trent dertig wonings, maar Oraaff-Reinet het volgens Barrow 
nog mam' hestaan nit "a dozen mudhouses eovered with thatch." 

Die groot gros van die Afrikaners woon dus op die land en 
nie in dorpe of stede nie" en sterk onder die indruk hiervan 
kan ons nou daartoe oorgaan om hulle karakter en lewenswyse 
te besprc(·k. 

§ 3. Die Karakter en Lewenswyse van die Koloniste. 

Barrow v.erdeel die koloniste in vi~ klaste: die bewoners 
van Kaapstad, die wynboere, die koringbore en die veeboere. 
<cn volgons hom hot ons hier te doen met 'n afgaande kulturele 
skaal, wat (·gter in sy hoogste trap, die stedeling, nog laag 
genoeg was. lIy erken weI dat die Kapenaars baie netjies g,€,
kleed gegaan on in mooi huise gewoon het, en dat die jong 
dames nogal le,wendig en welgemanierd was, maar op slot van 
sake vind hy roeds die meeste van die nasion~ale_gebreke, wat ons 
reeds opg.esom het, onder die Afrikaners aan di.e, voet van Tafel
berg. Van die Kapenaars veral geld sy opmerking: "a man, 
who in his dealings can cheat his neighbour, is ('onsidered as 
.a slim ntensch, a clevl~ fellow; even stealing is not regarded 
as criminal, nor does it materially affect the charal'ter of the 
thief. 'rruth is not held as a moral virtue, and lying passes 
for ingenuity." 

Ons hoef vir Barrow golukkig hier nie te el'nstig op te 
vat nie.. Ons het genoeg bewys van sy onvertroubaarheid en 
vool"oordeel. Dit sal waarskynlik waar wees dat die ongesolld~~ 
ekonomiese sisteem van die Oos-Indiese Kompanjie 'n mindel' 
goeie uitwerking op di~ ekonomiese begrippe van die koloniste 
gehad het; en ons kan ook glo dat dje kringe van die Kaapse 
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burgers, wat hune vanaf die jaar 1781 graag met vreemde
linge afgegee het, somtyds die s~delike swakhede, waarvan lady 
Anne Barnard hulle beskuldig, geopenbaar het; maar ons het 
baie grond om aan te neem dat die Kapenaars oor die algemeen, 
nie aIleen in hulle huise en kleding nie, maar ook in hulle han
del en wandel de;ftig en waardig was. 

Ons sien hulle die soort van klein-besigheid en spekulasies: 
drywe, waaraan die Kompanjie hulle gewend gemaak het; hulle 
woon die vandiesies baie getrou by, koop en verkoop daar op· 
spekulasie, huur hulle slawe uit, tree as agente vir di:e lande
like bevolking op, en beoefen so hulle skerpsinnigheid op aller
hande maniere, somtyds ten koste van di~ vreemdeling, wat 
hulle dit nie vergewe nie. H ulle hou veel van die onderlinge> 
gesellige vl~rkeer, en in sommige kringe word veel gedans. Maar" 
ofskoon die Kapenaars, as ons hulle met die egte boere vergelyk,. 
baie lewendig en skerpsinnig was, sien ons tog dat 'n man 
soos Barrow hul1~ langsaam, grof en lui vind. Sy vooroordeeI 
het hom hier laat mistas, en die rustige trots van die vermoend~ 
Kaapse burgers, wie se huise vir 'n groot dee! vir die verowe
raars gesluit gebly h~t, het hom mislei. Hy sien hoe huller 
kalm en rustig, sonder ophef of geraas of gejaagdheid, maar 
noukeurig en presies hulle besighede verrig, en hoe hul1e nadat 
fatsomlik om belet gevra is, besoeke by mekaar afie, waar die 
mans dan apart sit 'en rook; hy verneem van die algemene 
gewoonte om na die middagete 'n uurtjie te rus, en hy gewaar 
die vriende-gro~pies, wat na volbragte dagwerk op' die stoep<.=> 
sit gesels. Dit alles, tesame met die gulhartige manier waarop 
getrakteer word, bring die vreemdeling maklik onder 'n v.er
keerde indruk; want die rustige vlytigheid, stille lewenslustig
heid, fatsoenlike matigheJ.d en welgemanierdheid van die Kape
naar was nie dinge wat opgeval het nie, en die sleutel tot die 
mooi huislike l~we wat agter die groen blindings aangegaan 
het, het Barrow in elk geval nooit gekry nie. Hy het weI later 
met 'n Afrikaanse dame, mej. Anna Maria Truter, in die huwe
likgetree, maar sy was juis uit 'n famielie wat definitief die 
Engelse kant gekies het, en van wie hy moeilik 'n onpartydige 
)()rdeel oor die ander minder-Engelsgesinde burg,(U's sou gekry . 
het. 

Van die wynboere en die koringboere, wat volgens Barrow 
langs die genoe:mde afgaande skaal al die ondeugde en swak
hede van die Afrikaanse k()JQp.iste in 'n ruimer'mate besit'het,. 
vertel hy ons verder niks nie, en dit is taamlik duidelik dat hy, 
wat hierdi~ mense betref, bai sleg ingelig was, Hy het nie 
.onder hulle geleef of in hulle pragtige wonings, wat hy so in 
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die verbygaan tog moes bewonder, vertoef nie. Ons moet dus: 
ander gaan raadpleeg wat dit w,el gedaan het, en die beelde
wat hulle vir ons ontwerp, moet nog verewig word deur ons-· 
skilders en romanskrywers. Baie geld het die aristQkratiese· 

'" wyn- ,en graanbouers nie gehad nie; maar, hoe vreemd drC ook ' 
in die moderne oor :rp.ag klink, hulle' kon grotendeels daarsonder 
klaarkom en dus ook die depressies, waaraan di.e Kaapse mark 
van tyd tot tyd onderwerp was, deurleef ,Wl welvarend bly.· 
Die groot geheim hierby was dat byna elke eiendomsplaas. vir" 
'n baie groot deel 'n selfstandige ekonomies~ eenheid gevorm 
het. Die werktuie waaroor die boer beskik het, sy ploeg, wa, 
ens., was vrywel nog dieselfd~ so os in die tyd van Adam Tas, 
en in die gewone bedrywighede; wat die plaaslewe meegebring 
het, wingerd-spit, wyn-maak, graan-dors (deur p.~rde op die
dorsvloer) ens., ens., het hy by hom ook nog aan die gewoontes 
van 'n eeu tevore gehou, maar in 'n veel hoer mate as drie 
geslagt~ vroeer het di.e landbouer nou op sy plaas voortgebring 
die dinge wat hy vir sy bestaan nodig gehad het. Sommige het 
selfs in hulle behoefte aan vleis self voorsien, want hulle het 
veepost~ oor die berge aangehou. 

Laat ons vir Lichtenstein na so 'n plaas vergesel, die van. 
Jakob I..Iaubscher, nie ver van Saldanhabaai nie, om te sien hoe· 
die voorspelling van Van Goens eindelik vervul is, ,Wl die ge
v.estigde boer soos 'n outydse edelman sy groot huishouding 
ingerig en geregeer het, en laat ons daarby opl~t, hoe. verkeerd 
Barr'ow was, toe hy die landbouers van luiheid beskuldig het .. 
Die woonhuis is goed in gerig, so ook die stalle, skure .Wl werk
kamers, waarvan daar 'n aansienlike aantal op die werf staan .. 
Laubscher besit 80 perde, 690 beeste, byna 3,000 kleinve.~ en 
baie pluimvee; hy saai 60 mud koring; .en hy voed daagliks. 
105 persone. Ons laat Lichtenstein dan verder aan di~ woord ~ 

,,'n Afrikaanse boerdery van soveel belang lyk veel meer 
na 'n klein, selfstandige en afg,e~onderde sta~t, die lede waar
van mekaar onderling bystaan en van meJiaar afhanklik is. 
Uit die opbrings van die land en die veetroppe moet al die· 
persone, wat led~ van die huishouding is, onderhou word, sodat 
die oorskot waarlik ni.e .so groot is as 'n mens sou dink nie. 
Dit is miskien net toereikend om die uitgawes vir sulke artie
kels goed te maak, wat nie 'op di~ plaas self gewen of vervaardig' 
kan word nie; ,en hulle is: (1) fabrieksware, soos laken, linne, 
hoede en gewere; (2) weelde-artiekels, so os koffie, tee, suiker en 
spes~ye; (3) grondstowwe, waaruit iets gemaak kan word, soos: 
yster, teer en pik.... Ek duri bew,~er dat daar, buiten die 
genoemde artiekels, nie veel meer gevind word wat nie op 
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GESKIEDENIS VIR SUID-AFRIKA. 

die plaas opgebring of vervaardig word ni~. Daar is geen 
handwerk wat hier te pas kan kom, waarin nie die een or 
.ander van die slawe bedrewe is nie. Die woning is met werk
plekke van allerlei soorte omring, en dit is waarlik belangrik 
·om te sien en na te gaan, hoe al hierdie werksaamhede in so 
'n klein bestek met mekaar verenig is, en in welke noue betrek-
king die een tot die ander staan. Die hltisbaas, wat van al 
hier-die handwerke i~ts afweet, hou best·endig die toesig 001' 

die geheel, iets wat hom waarlik, by die uitgestrektheid van 
.sy gebied en die menigte van voorwerpe. wat hy in die oog 
moet hou, nie maklik val nie. Ofskoon hy self geen hand aan 
die werk slaan nie, sou dit nogtans die hoogste onregverdigh.eid 
wees om hom van luiheid te beskuldig. Die Afrikaansc land
man is inderdaad werksaam en bedrywig sondeI' die uitwendigE' 
besigheidsgedoente en woelagtige besteUery, waarmee in Europa 
·die luih.e,id en werkeloosheid somtyds so mooi bemantel word. 
Hierby kom dan nog dat die klima at, die afgesonderde lew,e,ns
wyse, die gemis aan onderlinge verkeer, die ryk vrugbaarheid 
van die, natuur in die opbrengs van die noodsaaklikste lewens
behoeftes en ander omstandighede meer die Kaapse ko1onis 'n 
.sekere koele bedaardheid geo, en al sy bewegings enigsins 1ang
.saam maak, hoedanighede wat maklik vir traagheid kon aan
gesien word, en wat, dit kan 'n mens nie ontken nie, skerp 
.afsteek by die rustelose werksaamheid van die lacr volksklasse 
in Europa." 

1\1et een woord kan ons die he1e bestaan en lewenswyse 
yan die gevestigde koloniste beskrywe: dit was pat-riar[jaal. 
Al die 1ede van so 'n "klein, selfstandige en afgesonderde 
:staat" is goed besig gehou en goed versorg. Dle huismoeder 
met haar dogters en slavinne het 001' haar deel daarvan gere
geer, die groot huishouding van kos en klere Yoorsien, bottcr 
en seep gemaak, komfyt gekook ,ellS. En die Afrikaanse kook
kuns was beroemd! Vera1 by feestelike geleenthede, 'n bruilof, 
die verjaal'sdag vah die huisvade,r, 'n vandiesie of as daar 
besoek was, het die boervrou uitgehaal, en 'n groot oorvloed 
van lekkernye, gebraaide specnvarkies en pIuimv,o.e, kerrie-vIeis) 
.soesaties, blatjang, at jar, sambaal, ingemaakte vrugh', ens., ens., 
vir haal' gaste voorg·esit. Goewernc,ur Janssens skryf aan kom
missaris De Mist uit Swellendam: "Het geene men van de 
gastvrijheid zegt en skrijft is niet 'overdl'even. Tot hier aan 
de drostdij zijn wij alle niet alleen weI ontvangen, maar overal 
vonden wij tafels met profusie opgedist ,e,n bijzonder goed ge
reed gemaakt, en buiten bij zeer extra gelegenh.eden is onze 
-tafels ,er verre inferieur aan; evenwe1 is meest alles vool't.c 

1~ 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



OP DIE DREMPEL VAN DIE NEENTIENDE EEU. 

brengselen van de eigen plaatsen, en dus mindel" ,eene weelde: 
en groote kosten als weI uite.rlijk zoude schijnen. In Europa 
bereekent men wat men behoeft om een gegeven getal gasten, 
na zijne omstandighe,den, te ontvangen; hier bereidt en geeft 
men alles wat men maar kan uitdunken dat geefbaar is." Ook die 
slawe en slavinne en ander bediendes het 'n gewaarde.erde deel 
van die groot huishouding uitgemaak. Hulle is op hulle plek 
gehou, ,en die tug was streng; maar selfs Barrow moes erken 
dat die slawe in Suid-Afrika besonder goed behandel is, en 
hy wys daarop dat in die Kaapse distrik die jaarlikse sterfte
syfers onder blankes en slawe respektieflik slegs 2.5 en 3 per
sent was. 

Die patriargale welvaart, wat taamlik algemeen onder die' 
landbouers kon aangetref word, was minder bespeurbaar onder
die veeboere van die binneland. Oos van Swellendam en JlOord' 
van die Heksrivier en die Olifantsrivier was goeie wonings: 
baie skaars, en die koloniste woon meesal in hartbeeshuisies, 
wat dikwels slegs uit twee vertrekke bestaan. Ook die self-
gemaakte meubels, riempie-stoele en -ledekante, was grof, en 
met vleis as hoofskottel by elke maaltyd het di~ ete die reisiger
dikwels verveel. Waar die Kapenaars en ook die landbouerr-; 
van die Boland, ofskoon in mindere mate, die Europese modes
nagevolg het, vind ons die v,eeboer en sy famielie veel een-
voudiger gekl.~ed. Hy het gewoonlik 'n breerand hoed, kort 
baadjie, growwe hemp, lang, wye velbroek en velskoene gedra,_ 
terwyl die mees-kenmerkend~ artiekel in sy vrou se drag die
kappie was. Die behoeftes van die bewoners van die binneland
was beperk; wol- en linnegoed, ko.ffie, tee en suiker, breekgoed,_ 
lood, yster, gewere en ammuniesies was ongeveer alles wat hulle
van oorsese produkte nodig had, en die bo~r van die Hantam 
of die Sneeuberge op sy jaarlikse reis na Kaapstad, waar hy
sy wavrag botter en seep, ] ,500 pond, teen ses stuiwers die; pond 
van die hand gesit het, kon betreklik maklik sy inkoop maak. 
Vir sy doeleindes het hy oor genoeg kontantgeld heskik, want 
hy het gewoonlik ook 'n paar wissels, wat die slagters-agente· 
hom by die verkoop van vee gege~ het, by sulke geleenthede 
in Kaapstad in klinkende munt of papiergeld omg,esit. Sy 
inkomste was skynbaar kleiner as die van die landbouer, maar
die bewoner van 'n ,e,envoudige hartbeeshuisie was dikwels 'n 
welvarende man, want die koste aan sy boerdery verbind kOll 
baie laag gehou word; hy het b.v. maar min slawe, die groot 
kapitaal-belegging van die Bolander, nodig gehad. In Graaff-
Re.inet was daar skaars een slaaf vir elke famielie. 

Barrow gebruik sy sterkste afkeurende adjektiewe, wanneer-
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by hom oor die karakter en lewenswyse van die veeboere uitlaat. 
Rulle was, volgens hom, by uitstek onsindelik, lui, wreed en 
lafhartig; maar uit sy eie woorde we~t ons dat hy baie sleg 
in staat was om oor hulle 'n oardeel uit te spreek. Hy het 
:altyd as 'n vyand onder hulle verskyn, en hy het die orngang 
met hulle vermy. Licht.e.nstein, daarenteen, wat lank onder 
hulle geleef en hulle vertroue gewen het, beskryf vir ons die 
-ouers van die Voortrekkers, so os ons graag aan hulle, dink. 
Hy beklemtoan keer op keel' die keurige netheid en sindelik
heid wat hy selfs in die le,envoudigste grenswonings aangetI'lef 
het; hy praat van die "natuurlike beskaafdheid," wat hulle 
-onder die ongunstige omstandighede aan die dag gele het; en 
hy ontken dat dje bO(',re oor die algemeen, soos Barrow met 
verontwaardiging meedeel, hulle Hottentotbediendes en h2estc 
hardvogtig mishandel het. Hy bewee,r inteendeel dat die Hot
tentots in die reel dit goed onder hnUe base gehad het. D'~ 
:Mist het hierdie bevinding van I...Jichtenstein ondw-skryi, en ons 
sal later sien dat verski11ende oordeelkundig,e Engelse gesag
voerders in dieselfde gees van die veeboere getnig het. 'Vat 
,die sogenaamde luiheid van die binnelanders betref, moet ons 
in herinnering roep wat 001' Laubscher se boerdery aang.~merk 
is; maar 'ans moet tewens erk,en dat die bedryf van die veeboeJ' 
hom nie tot hande-arbe.id aangespoor het nie. Tereg se Ijich
tenstein hieromtrent: ,,'n Mens kan hom daaroor beklae, maar 
nie uitslml of verag nie." En dan mag ons ook nie vergect 
nie dat die sogenaamd~ lui veeboere, soch'a die omstandighede 
dit vir hu11e moontlik gemaak het, daar ver op die grens in 
baie gevalle die neiging openbaar het om met alle tekens van 
vlytigheid di~ landbou te beoefen en 'n bestaan te voer, wat 
met die van hu11e meer begunstigde vriende van die Boland 
'n vergelykin g goed kon deurstaan. Die Afrikaanse yolk was 
nog altyd 'n eenheid. Een bro~r was miskien 'n wynboer van 
'Stellenbosch en kon as 'n gelyke goewerneurs in sy huis ont
vang en hulle met die omvang van sy werksaamhede impone~r. 
'n Ander broer, wat in die Roeveld of die Sneenberge 'n her-
-dersl~we gelei het, het homself geensins as minderwaardig be
·skou nie, en het somtyds selfs op die grens daarin geslaag om 
tot 'n meer gevestigde en ontwikkeide ekonomiese bestaan t~rng 
tc keel'. Tiepies van hierdie rigting' was Berend Burger, die 
patriarg van die Sneeuberge. Op sy pIaas, of liewers plase. 
want ai sy kinders het rondom hom gewoon, was groot damme. 
irrjgasie-vore; vrugteboorde en koringlande, en sy veetroppe, 
:skape, horingvee en perde, was soos die van Job, nadat die Heer 
.hom weer g,eseen het. Sy huis was op dieselfde skaai aangele, 
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groot en ruim .WI so goed ingerig soos die beste Bolandse 
woning. 'n Ware patriarg was oom Berend, ook op godsdiens. 
tige gebied. Toe kommissaris De Mist van hom afskeid neem 
en" aan hom se dat dit seker vir hom baie aangenaam moes wees 
om a1 sy kind~rs so naby hom te he, was sy antwoord: "J a, die 
aankoop van al die naburige plase het my, dis waar, duur 
genoeg te staan gekom, maar daarenteen is dit vir my, by my 
toenemende ouderdom, 'n groot genoee om elke Sate,rdagaand 
al my kindel's ,en kleinkinders by my te sien en in gemeenskap 
met huUe, Sondagoggend my huisgodsdiens te hou.'~ 

Ons kan ons voorstel dat die bewoners van die binne1and, 
-vermaagskap en geestelik verwant soos hulle was met die aris
tokrate van Kaapstad en Stel1WIbosch, moei1ik op die grens so 
:sne1 gedegenereer het tot die monsters van dooierige traagheid 
,en lafhartige wre~dheid wat Barrow van hulle maak. Ons 
hoef hulle, nie te idealiseer nie. Daar was ook swakkes en 
slegtes onder hulle, maar 001' die algem£;en geneem, ken die 
were1dgeskiedenis geen pioniers wat kragtiger, reiner, lewens
lustiger .en meer getrou aan hulle kulturele herkoms, as hierdie 
vaders en moeders van die Voortrekkers was nie. Selfs Spar
man, wat ni,e baie goed met hulle oorweg gekom het nie, moE's 
op slot van sake erken: "Kortom hier (onder die veeboere) 
mo.est men een onsehuldig, deugdzaam en ge1ukkig leven kun
'nen leiden"; en waar is daar 'n Afrikaanse seun of dogter 
wat nie somtyds in die stilte wens: "Ag, as ek onder hulle 
kon ge1eef het!" 'n Hee,rlike, vry 1ewe moes dit gewees het, 
vol van gevare en ontherings, maar oak vol van die so art van 
,ontspanning, wat die jeugdig,e krag beoefen en bevredig. Met 
,hoe veel innerlike p1esier het Lichtenstein in di,e, Hantam ge
luister na ,,'n paar kloeke jong seuns, uit wie se oe krag en 
'lewenslustighe,id gestraal het," wat "op 'n seer vrolike trant 
in die kart, kragtige, Afrikaans-Hollandse taal" van hulle jag-
,en reis-awonture vertel het. En laat ons hom ook na die 
huis van kommandant De Klerk by die Gamkarivier verges.el 
,om te sien of die Afrikaanse vrou van die binneland destyds 
,dooierig en lafhartig was. De K1erk was 'n we1gestelde boer 
,en 'n beroemde vegsman en jagter. Hy was 4:6 jaar oud en 
had reeds 31 leeus geskie,t, maar "desondanks," vertd Lichtenc 

: stein, "was hy geen meester in sy eie huis nie, waar sy moedeI', 
'n vrou van 75 jaar, met onverbiddelike gestrengheid geheers 
het. Sy het self aan ons gese: My seun is bevelvoerder in 

,die veld, maar hier is ek baas, en ek sal dit bly so lank soo::; 
ek Le,e£. Die au dame was pas van 'n reis na Kaapstad terug

:'gekeer; en toe ek (Lichtenstein) met haar praat oar dip \TOU 
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van veldkommandant Gerots, wat op 'n tyd toe die Boesmans 
in die afwesigheid van haar man 'n groot aantal skape, gesteel 
het, met slegs een· Hottentot die rowers self agterna gesit, 
op hulle geskiet en op die vlug geja het, was moede,r De Klelk 
van mening, dat sy, so oud soos sy was, nog in staat was om 
dieselfde te doen; en in haar eie lewe, het sy byg,e,voeg, het sy 
dikwels sulke gevaarlike awonture gehad. In die algemeen (so 
gaan Lichtenstein voort) moet 'n mens se dat di:e Afrikaar..se 
vroue net so moedig en vasberade in tyd van gevaar is, as wat 
hulle by hul1~ teetafel traag en gevoelloos skyn te wees." 
\\T anneer ons van sulke gevalle lees, kan ons goed begryp dat 
die onderveldse nooiens, swaarlywig soos hulle v'Olgens die be
rigte van bai.e, reisigers ook dikwels was, niks daarvan gemaak 
het om drie tot vier uur ver te perd te ry om met hulle vaders. 
en broers vir 'n dag of twee by vriende te gaan kuier nie. 

Ons h~t rleeds daarvan melding gemaak, dat Barrow van 
die gasvryheid, in elk geval, van die koloniste 'n° hoe dunk 
gehad het. Wat hy daaromtrent se is die moeite werd om aan 
te naal: "There is one virtue in whieh they eminently rxcel
hospitality to strangers. A countryman, a foreig-!ler, a relation r 

a friend, are all equally weleome to whatsoever the house will 
afford. A Dutch farmer never passes a house on the road 
without alighting, except indeed his neighbour's, with whom 
it is ten to one he is at variance. It is not enough to inquire 
after the health of the family in passing: even on the road, if 
two peasants should meet, they instantly dismount to shake 
hands, whether strangers or friends. When a traveller arrives:. 
at a habitation, he alights from his horse, enters the house, 
shakes hands with the men, kisses the women and sits down 
without further cer.emony. When the table is served he takes:. 
his place among the family without waiting for an invitation 
.... If there be a bed in the house, it is given to a stranger; 
if none, which is frequently the case among the graziers of 
the distant district of Graaff Re.ynet, he must take his chance 
on a form of bench or a heap of sheep skins among the rest of 
the family. In the morning after a solid breakfast he takes 
his sopie, or glass of brandy, orders his slave or Hottentot to 
saddle the horses, shake,s hands with the men and kisses the 
women: he wishes them health, and they wish him a good jour
ney. In this manner a traveller might pass through the whole· 
country." 

Daar is baie aanduidin@e in hierdie beskrywing dat Barrow 
van di.: Afrikaanse gasvryheid veei gehoor, maar weinig self 
ondervlnd het. Sy gedurige beklemtr.,.njng van die sopie, waar-
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aan hy verskillende kere afskuwe1ike beelde van die dronken
skap wat a1g.t;meen onder die boere sou geheers het, vasknoop, 
is 'n voorbee1d van hoe hy deur sy vooroordee1 ·en gebrekkig'e 
kennis mis1ei is. Vit sy eie woorde kan ons maklik aflei dat die 
dronkaards, wat hy dan so vee1vuldig te.engekom het, nie ons 
voorouers was nie, - maar basters en h1,(,ZZe blank vriende. Die 
tyd van Adam Tas was a1 lank verby; en koffie en tee was nou 
die nasiona1e dranke van dit; Afrikaner. I;iC'htenstein se hier-
0mtrent: "Vit elke tien ko1oniste is daar sek·er drie, wat in die 
geheel geen wyn of brandewyn drink nie, en die. res maak daar 
so 'n matige gebruik van, dat voorbeelde van dronkenskap inder
daad baie se1dsaam is. Wat die heer Barrow ook van dit; sopie, 
as 'n geliefkoosde drank van die koloniste, mag vertel, ek kan 
nogtans hei1ig v·erseker dat ek gedurendt; die he1e tyd van my 
verblyf onder die Imloniste slegs een keel' 'n gebore Afrikaner 
dronk gesit;n het. Die Europeane egter, wat as knegte en skool
meesters onder hulle lewe en voorheen matrose 01 soldate was, 
is baie aan dronkenskapoorgegee; want dit is 'n onbetwisbare 
waarhe,id, dat -ons lae volksklasse in die stede sowel as op die 
land (in Europa) baie ver benede hierdie Afrikaanse boere 
staan wat betr'rf ware sedelike beskawing." 

Oor een swak punt in die karakter van die Afrikane,r, 
waarvan Barrow ook in die bo-aangehaalde uittreksel melding 
maak, is al die ander beriggewers dit met hom eens, hoc heg 
die famicliebande, hoe gulhartig die ontvangs op byna elke 
plaas ook was, dwarstrekkery en -onderlinge vyandskap het veel
vuldig onder die koloniste, selfs onder broers, voorgekom. Ons 
vind dat bure jare-Iank 'n wrok teen. mekaar koester en aan
blaas. Hulle versa mel "verklaringen," d.w.s. beedigde skrif
stukke, om teen mekaar in die howe te gebruik; ell k·ommissaris 
De, :lVIist, b.v., moes verskillende kere as vredestigter optree. 
Ilierdie neiging tot stryery vind sy verklaring in die trotse, 
oorgeerfde selfstandigheidsin van die boer, in sy oordrewe indi
widua1isme, maar ook in die eienaardige omstandighede van sy 
bestaan. Ons weet dat die binnelandse leningsplase nie duidelik 
afgebaken was nie, en die twist-e, was gewoonlik oor grense. 
Vandaar die gesegde, dat elke boer met almal op 'n vriend
skaplike voet verkeer het, hehalwe met sy bure. So erg was die 
toestand natuurlik nie, maar weiregte was 'n vrugbare bron 
van onenigheid. Die Afrikaanse gasvryheid het vel' gegaan. 
maar dit h.et nie die vee van die buurman ingesluit nie, en die 
trekboer was nie onder die gevestigde koloniste welkom nie. Om 
die trek met vee te vergemaklik en die, lang reise met ossewaens 
moontlik te maak, is groot plase, die sogenaamde' uitspannings, 
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hier en daar iangs die paaie deur di,e r.egering oopgehou, maar 
niemand mog lang.er as twee dae op so 'n plaas vertoef nie. 

Waar ons dit hier oor trekkery het, mag ons nog. toevoeg' 
dat ou mo.e.der De Klerk nie 'n uitsondering op die reel was. 
nie. Veral die boere van die binneland het baie min daarvan. 
gemaak om te perd of per· ossewa lang distansies af te Ie. Hulle 
moes na Kaapstad kom om te trou ,en be,sighAid te doen, maar. 
'n boer uit Swaershoek ry maklik na die Hantam (in Calvinia) 
om sy famieliebetrekkings daar te besoek, - en hy neem sy 
famielie saam. Hierdie heweeglikheid van die veeboere het 'n 
belangrike rol in hul ,ontwikkeling gespeel. Daardeur het hulle 
gedurig in kontak gebly met die ou gevestigde kultuurgebied 
in die suidwestelike hoek, maar daardeur is ook die trekgees, 
wat vir sommige 'n vloek g,e,word het, aan die lewe gehou en 
versterk. Dit is begryplik dat die seuns baie graag aan die 
lang togte deelgeneem het. Op die groot vlaktes van die binne
land v,eral, was wild volop - maar ook gevaarlike wild; leeuR~ 
is b.v. teen die end van die agti,ende eeu nog af en toe tot in
die nabyhe~<1 van die Warmbad (Caledon) aangetref. Dje 
Boland het ander ,en minder aantreklike moeilikhede en gevare 
opgelewer. Die wee was baie sleg, en dit was 'n groot gesukkel 
om oor die berg,e te kom. Ook die riviere het dikw.eJs aanleiding, 
tot versuim - of waaghalsigheid gegee. Brugge het totaal ont
breek. By die mond van Heksrivierkloof het die pad vyf keel' 
deur die rivi,er gegaan. Hier en daar was 'n pont, oor die Brede
rivier by Swellendam en naby Brandvlei en oor die Bergrivier· 
by die Paarl, maar as die stroom dit ook maar enigsins toelaat,. 
het die suinige drywers, om die pontg,eld te bespaar, die voor-. 
keur aan die driwwe gegee. 

§ '4. Godsdiens. 

AIle skrywers is dit eens dat· di,e koloniste baie godsdienstig
was. Selfs die mees afgesonderde grensbewoners het probeer om 
minstens die nagmaalsvierings by te wooIi; in die eenv'oudigste 
huise het die Bybel, Willem Sluiter se gesange en miskien ook 
'n preekbundel 'n geerde plek ing,eneem; en hulle is getrou 
gebruik. Sondagmores, as die famielie tuis was, het baie boere 
die voorbeeld van oom Berend Burger gevolg en, naas gesang, 
en gebed, aan die vergaderde huisgenote 'n hoofstuk uit die 
BybeJ en 'n preek voorge1ees. Ook die huisgodsdiens gedurende 
die week, s'lggens en saans, is gereeld gehou, en dat 'n maaltyd 
"ongeseend" kon begin of sonder dankgehed kon eindig, was, 
ongehoord. Die slawe ,en bediendes het gewoonlik aan die huis-. 
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like godsdiensoefenings deelgeneem, en as daar 'n "geleerde" 
besoeker te.~woordig was, het hy die "boeke" gekry. Lichten
stein vermeld die volg,ende van die eenvoudige boere van die 
'Roeveld: "Die dagw,w-k het elke oggend na sonsopgang begin 
met die sing van 'n'psalm en die lees van 'n hoofstuk uit die 
Byhel. Nie aIleen die kinders nie, maar ook al die slawe en 
Hott~ntots moes daarby teenwoordig wees, en die meerderheid 
'van die gekleurdes, veral die vroue, het die mooiste psalms 
:geken en in 'n skerp diskant saamgesing. Daarna word die vee 
uit die kraal geja, di~ wagters kry elk sy rantsoen rou vleis, en 
:almal begeef hul na hulle werk. In die aand as die vee terug
:gebring en getel is en di,e wagters hulle kos g,ekry het, kom die 
hele gesin weer in die huis bymekaar. Dan verskyn daar 'n 
Hottentotmeid met ,'n groot pot water, wat vir almal, van di~ 
huisvader tot die k1einste kind toe, die voete was. Vervolgens 
-word 'n tafel in die middel van die vertrek g,e,sit, waarby almal 
'wat christen is, plek neem; die slawe en Hottentots daarenteen 
'gaan, soos in di,e oggend, langs die mur,~ op hulle hurke sit; en 
,die vader lees 'n stukkie uit een van sy preekboeke voor, waarop 
weer na die sing van 'n psalm die aandgebed volg. Bow,e,ndien 
js Sondags nog 'n plegtigoe godsdiensoefening gehou, . en daarby 
'n baie lang preek voorgelees. Aangesie1n daar, behalwe hierdie 
preekboeke, geen ander boek in die huis was as die Bybel nie, 
-en my huisg,~ote my by voorkeur hierin sien lees het, het hulle 
my weldra vir 'n baie vroom ,en godgeleerde man gehou, en aan 
my is toe opgedra om die aandvoorlesing op my te neem en om, 
'800S die gewoont~ van die deurreisende sendeling,e was, aan die 
'vergaderde lede van die huisgsin 'n hoofstuk uit die Bybel voor 
-die vuis te v.erklaar." 

Die "sendelinge" waarvan hier sprake is, verte,enwoordig 
"n beweging, waarmee ons in die verbygaan reeds kennis g,e
maak het. Ons het gesi~ hoe die nuwe tyd hom op godsdien
,stige gebied in Duitsland .en Engeland geopenbaar het, en hoe 
I-Georg Sehmidt van die Morawiese Broedergem~ente in' 1737 as 
·eerste Protestantse sendeling na di,e Kaap gekom het. Sy werk 
moes gesta~.k word, omdat di~ godsdienstige konserwatisme in 
Nederland en Suid-Afrika destyds ll'og die botoon gevoer het, 
maar die kragte wat agter sy koms geskuil het, was sterk aan 
·die toeneem. Ons sal ons h~rinner dat die Pi'etiste s-endingwerk 
·op die voorgrond gestel het. Graaff Zinzendorf het gese: "Oor 
·die heJe wereld moet ons onv,ermoeid besig we.e,s om siele te wen 
'vir Hom wat Sy lewe vir otns siele opgeoffer het;" en van 'n 
.ander Pietis starn die woord: "Die lieide tot die mens volg ,eers 
mit die Hefde tot Jesus, want uit hierdie liefde word gebore die 
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reddende barmhartigheid, die dienende ootmoe,d en die opoffe
rende onselfsugtigheid, wat in Jesus is." 

Naas die groot politieke omwenteling, wat sy eerste stoot
krag van die grootste intel1ekte van die agtiende eeu gekry hetr 

loop ook 'n godsdienstige herlewing, nou verwant aan die filan
tropiese en gevoelvolle filosofie van Rousseau en onweerstaanbaar 
v'Oortgeplant deur 'n se,delike erns en gloed, wat dit tot aan die 
v,erste kuste sou uitbrei. J ubelend het 'n Engelse Pietistiese 
digter gesing: 

"There's a fount about to stream, 
Ther,~'s a light about to gleam, 
There's a warmth about to glow, 
There's a flower about to blow, 

There's a midnight darkness changing into gray
l\1en of thought and men of action, clear the way." 

Hierdie nuwe godsdienstige gees he,t eel'S in die loop van 
die neentiende eeu 'n helangrike faktor in ons geskiedenis ge
word, e.e,rs as 'n stil sylopie van die bruisende rewolusionere 
stortvloed, later meer en meer daarmee vereenselwig; maar ons. 
moet juis hier aan sy stil en vrugbare begin ons aandag ge.('; 
om die godsdienstige lewe van ons voorouers selfs t,een die end 
van die agtiende ,e,eu te begryp. 

Met ds. Helperus Ritzema van LieI' het die godsdienstige 
herlewing in Suid-Afrika begin. Hy is in 1764 in Nederland 
gebore, het daar 'n skitte,rende loopbaan as student gehad, kom 
onder Pietisti.ese inv.loede tot 'n kragdadige bekering en volg 
in Oktober 17186 vir ds. Boreherds, wat na Stellenboschgegaan 
het, in Kaapstad as predikant op. Al dadelik het hy 'n groot 
invloed begin uit'oefen. Deur sy evangeliese preke, maar meer 
nog deur sy omgang en voorbeeld, sy toe.gewyde gebedslewe .en 
sybrandende begeerte om die vuur wat in hom gegloei het ook 
in ander te sien opvlam, het die Pietisme in Suid-Afrika vast.f'" 
wortels gekry en is die sendingywer ook hierheen gebring. In 
bai,e Kaapstadse famielies is di~ meer formele kerklikheid van 
die agtiende eeu deur 'n gev'oellose godsdienstigheid vervang, 
wat sy uiting gevind het in stigtelike samekomste en pogings: 
om die Evangelie ook onder die gekleurdes te versprei. Vail 
LieI' wou graag :n sendinggenootskap aan die Kaap stig. Hy 
het di~ verwesenliking van hierdie wens nie beleef nie want 
~Y is reeds op 21 Maart 1793 oorlede; maar nog voor s~ dood r 

III 1788, het 'n aantal ko].oniste, o.a. mevr. Mat,hilde Smith, ,een 
van Van IJier se bekeerling,c" hulle verbind om sekere dae va'i~ 
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die week aan geestelike werk onder die slawe en Hottentots te 
wy. Die godvrugtig:~ jong dominee het ook nog die vreugde 
gesmaak om die Morawiese sendelinge weer in Suid-Afrika 
welkom te heet. Johann Friedrich Reichel, 'n gesaghebbende 
verteenwoordiger van die lVlorawiese Sendinggenootskap, het in 
1787 op sy t.~rugreis van Indi,e, waar hy die sendingstasies van 
die genootskap besoek het, in Kaapstad vertoef en in sy omgang 
met Van LieI' die versekering gekry dat die "Broeders" Georg 
Schmidt se w.e,rk kon kom voortsit. Verlof is daartoe van Here 
XVII verkry, en teen die end van die jaar 1792 het di,e Mora
wiese sendelinge die werk in <1enadendal hervat. 

lVlichiel Christian V·os was die g,eestelike opvolger van Van 
LieI'. Hy is in 17;'9 in Kaapstad gebore, kom as jongeling onder 
gematigde Pietistiese invloede, wat reeds in die jare sewentig 
by ons werksaam was, ,en vertr,ek in 1780 na Nederland om 
vir predikant te studeer. Die kringe, waarin hy, hom daar 
beweeg het, het sy aangebore neiging om in die godsdiens me.~r 
nadruk op die g.evoel asop die dogma te Ie, versterk, en nadat 
hy in Nede,rland 'n tydlank as afgestudeerde dominee sy ber'oep 
uitgeoefen het, kom hy in ] 794 weer in Kaapstad aan en is in 
dieselfde jaar nog benoem tot' predikant van Rodesands-kerk. 
l\-1et die verskyning van Vos het di.e, Pi'etisme 'n aansienlikc uit
breiding onder die boerebevolking begin kry. SondeI' teenkan
ting hr,t dit weI nie gegaan nie; sommige van sy 'g.~meenteledc 
was nie gedien van die nuwerwetse sentimentele godsdienstig
heid nie, .e,n die, na hulle opvatting, oordrewe belangstelling 
van hulle dominte in die geestelike toestand van die Hottentots 
€n slawe was ook nie altyd na hulle smaak nie; maar vir baie 
was hy die pro:f.e,et van 'nnuwe tyd. Hy eel'S het vir hulle gewys 
wat 'n "waaragtige bekering" was, en hoc 'n "bekeerdc" sy 
(of haar) Jewe moes inrig. 

Vos het weldra meer helpers gekry. In 1799 is die 
Suid-Afrikaanse Sendinggenootskap (Het Zuid-Afrikaansche 
Genootschap tel' Bevordering van de Uitbreiding van Christu8 
Koninkrijk) in Kaapstad g.estig; in dieselfde jaar begin die 
eerste vier sendelinge van die "London l\'Iissionary Society,' ~ 
dr. Van del' Kemp, Kicherer, Edmond en Edwards, hulle werk 
in Suid-Afrika - 'n gebeurtenis wat later weer ons aandag sal 
geniet; en weldra vind ons in verskiUende dele van ons land 
sendelinge en evangeliste in di,e ge.es van Van LieI' en Vos onder 
blankes en gekleurdes werksaam. 

Die uitwerking van hierdie godsdienstig.e herJ.ewing op die 
koloniste was, volgens I..1ichtenstein, nie altyd ewe heilsaam nie. 
Van die mense by Rodesand se hy di,e volgend~: "In die alge-
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meen is die beWonE;rs van Rodesand openhartig en diensvaardig, 
maar ook omdat hulle die bemiddelaars tussen die, Kapenaars 
en die m~er afgesonderde koloniste is, vlytiger en meer op hulle· 
voordeel uit as die, grensbewoners. In hulle huise heers netheid'_ 
en aan hulle tafels weelde en oorvloed; hul1e vroue en dogters; 
gaan gekleed soos die inwoonsters van 'n stad en maak 'n nie 
heeltemal ongegronde aanspraak op v,erstand en beskaafdheid. 
Jammer is dit maar dat hier in die laaste jare, as g,e,volg van 
die verkeerde pogings van dweepsieke sendelinge, 'n soort van 
bigotterie ingedring he,t, wat die goedhartige en vrolike karakter
van die mense misvorm en hulle in onaangename, nors fana-
tieke verander het. Dans, gesang en spel is uit die geselskappe 
verban, en hulle kan hul predikant (Ballot, die opvolger van 
Vos) dit nouliks verg-ewe dat hy verdraagsame,r dink en die
jeug nou en dan tot vrolikheid aanmoedig. Deur die besighede· 
van die landhou, die jag en reise behou die se,uns noghulle 
lewendigheid; maar die meisies sit gestadig in 'n vroom werke
loosheid. As hulle hul bewe.e,g, geskied dit met 'n gemaaktc· 
langsaamheid, en hulle volg skynbaar, wat die houding van 
hulle liggaam aanbetref, die voorbeeld van hulle grootmoeders._ 
Met gebede, sonder sin en menigvuldige psalmgesang verstik 
hulle al die lewendige g,evoel van die jeug .... " Dit is waar
skynlik dat Lichtenstein, wat teenoor die Pietisme onsimpatiek 
was, die w,e,rklike t'Oestand enigsins skeef voorstel, maar hy gee· 
ook ander voorbeelde van die soetsappige onnatuurlikheid, waar
toe die gevoelsgodsdiens maklik kan ontaard. In Goudienie b.v. 
tref hy 'n treurige sendeling-,e,vangelis aan, wie se bediening 
seker nie daartoe kon g'estrek het om sy toehoorders beter geskik 
vir hulle daaglikse pligte ,e,n lewe te maak nie. 

Die nuwe evangeliese beweging is ook gou v,erder na die
binneland oorgeplant. Aan die noordelike hang van die Swart
b,e,rge, oos van die Gamkarivier, ontmoet Lichtenstein b.v. vir
veldkornet De Beer, 'n gebore Pereliet, wat 'n geesdriftige aan
hanger daarvan was. Dit was in 'n sekere sin 'n teken van 
vooruitstrewendheid destyds om Pieties te wees, en in De
Beer het die godsdienstige nuwerwetsheid saamgegaan met 'n 
groot bewondering vir die helde van die Franse Omw.e,nteling ... 
Hy het sy seuns na hulle genoem! Ons sal later sien hoe som
mige sendelinge van die Londe,nse Sendinggenootskap die Evan~ 
gelie van Jean Jacques Rousseau aan die Evangelie van Jesus. 
Christus vasgekoppel het. Veldkornet De Be,er het dit lOP S);' 

eie manier ook gedaan, maar die Afrikaanse Pietiste, alhoewel 
in die reel vooruitstrewend, was oor die alg.e,meen nie rewolu:... 
sioner gesind nie. Vos was 'n bewonderaar van die Eng-else en. 
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'n vyand van alle "J akobynse idees." 
Dat die Afrikaners in die loop van di~ neentiende eeu sterk 

deur die Pietisme belnvl'Oed is, kan nie ontken word nie; maar 
of die belnvloeding werklik tot sulke ingrypende veranderings 
in hulle l~wenswyse en beskouings gevoer het, as uit Lichten
stein se beskrywing kon afgelei word, is twyfelagtig. Die Kal
viniste, in teenstelling tot die Anglikane en Lutherane, het van 
die begin af dans as sona~ beskou. Ook in Suid-Afrika het die 
danslustige yolk, nieteenstaande kerklike afkeuring, sy natuur
like neiging tot ritmiese beweging behou en gedurende, die ag
tiende eeu is veel gedans, vera.l in Kaapstad; maar heelte,mal 
algemeen was dit waarskYlllik nooit, en in hulle teenkanting
teen sulke "s'Ondig,~ vermake" was die Pietiste seker g,een baan-
brekers nie. By dansgeleenthede het die slawe die musiek 
verskaf. Lichtenstein sel hieromtr.ent: "Ek ken groot huishou
dings waarin geen slaaf gevind word, wat nie eell of ander in-· 
strument speel nie, en waar dus dadelik 'n orkes byeen is, wan
n~er die kinders, b.v. tydens die besoek van bekendes, op 'n 
agtermiddag 'n paar uurtjies wil dans. Net 'n ,v0nk is nodig, 
en op die oomblik gryp die kok die fluit in plaas V2!..l die tang,. 
die staljong verruil die roskam vir die vi'ool, en di,e tuinier sit 
die graaf opsy om die violoncello te stryk." 

'n H,e,eltemal nuwe geestelike stempel het di,e Pietiste nie
op die Afrikaanse yolk afgedruk nie. In kringe wat byna llie
met hulle in aanraking gekom het nie, is in die begin van die
neentiende eeu so 'n ernstig.~ godsdienstige lewe aangetref, dat 
Barrow alt oordrewe en "huigelagtig" noem. Lichtenstein daar
enteen gl'O aan die egte vroomheid seIfs van die mees afgeson
derde grensbewoners, en hy wys o.a. met nadruk op die kiesheid 
van hulle taal. Hy se: "Ons moet hier opm~rk dat 'n mens uit 
die mond van 'n kolonis nooit 'n wanvoeglike woord, nooit 'n:: 
vloek, ll'ooit 'n te vergaande beswering hoor nie. Hierdi,e aan
merking het ek in my verkee~ met hierdie mense altyd bev,estig' 
gevind, en ek was meer as een keer getuie daarvan dat hulle 
hul met 'n seker.~ kies gevoel en edele afkeer oor die ruheid 
van ons dragonders of ander Europeane uitgelaat het, wanneer' 
~mlke persone in driftige opgewondenheid gevloek of onhehoor
like taal gebruik het. Die hoofoorsaak van hierdie goeie hoe-· 
danigheid is sek~r die algemeen-heersende godsdi,enstigheid van 
die koloniste, asook hulle afsondering van die wereld, wat hullc-' 
teen baie ondeugde vrywaar." 

Ons sluit ons uiteensetting van die godsdienstige ,le,we Val): 
die koloniste met die bevinding van die Kommissie van Veeteelt,:: 
"Hoe onbeschaafd in sommige distrikt.en verscheide bewoonde-

29 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



GESKIEDENIS VIR SUID-AFRIKA. 

ren ook zijn, die, schoon zij het doen kunnen, zig de eerste 
redelijke behoeftens van het lev,en niet veroorloven, enkel ge
:steld zijnde op hun gemak en zig neven hunne kinder en klee
·dende, met schaape yellen broeken en baatjes, :luo£) treft men, 
voor so verre de Commissie oppervlakkig heeft kunnen nagaan, 
-er egter geene eigentlijke zeede100sheid aan. M'en is zeer gesteld 
·op wettige huwelijk,cn. Op den godsdienst schijnt men prij.s 
te stelLen, de Bijbel, een gebeeden of ander godsdienstelijk boek, 
liggen overal bij der hand. Op verscheide plaatsen maakt men 
zig nogthans een zeer verward denkbeeld van godsdienst, een 
ieder wenscht egter in zijn district of in de nabijheid oCen kerl~ 
tf.~ hebben. Een ieder is gesteld op het doopen zijner kinderen, 
·den eed houdt men voor een heiligezaak, nooijt gaat men zon
der te bidden aan tafel zitten. Daar en boven vindt men kinders 
en familien z~er aan elkander geattacheerd. Men rekt de betrek
kingen zelfs zo ver uit als men kane Een ieder noemt zig ten 
minsten N eel of Niggie, een ieder lamente,erd zeer het gebrek 
a,an onderwijs zijner kinderen." 

§ 5. Taal en Onderwys, 

In die s10tsin van die voorafgaande afdeling kry ons 'n 
aanduiding van die taal- en onderwystoc.stande. Wat die eerstn 
betref, is daar baie hewyse dat Afrikaans reeds lank voor db 
-end van die agtiende eeu sy beslag as a parte taal gekry het. 
.A-Ientzel h.v. praat van die dames van Kaapstad wat ons vir lL'Y 

:se en as hy hulle dan vra: "Hoev,eel onse op 'n pond?" verl.e1e 
word en bloos; en in 'n paar gedigte wat uit die jaar 1795 
bewaar gebly is, vind ons bewyse gcnoeg dat Afrikaans toe reeds 
sy vaste vorm gehad het. Wanneer die vereenvoudigings- en 
.afslytingsproses werklik sy afsluiting g,~vind het, kan intussen 
nog nie presies vasgestel word nie, en op die invloede wat daar
toe bygedra het, is reeds in die verbygaan gewys. 

Di.~ spreektaal van die Afrikaner was Afrikaans; sy lees
taal, Nederlands (en veral die Nederlands van die State-Ver
taling) ; en sy skryftaal, gewoonlik 'n mengsel van albei. On
geletterd in die sin, dat hulle nie hul name kon teken of hul 
Bybel kon lees, was die koloniste nie, maar hulle "geleerdheid" 
was van 'n beperkte soort. Die ,e.inddoel van die onderwys 
was in verweg di,e meeste gevalle die "aanneming" as lidmaat 
van die kerk, en hierdie einddoel is ook weerspieel in die leer
geleenthede. }\rIiddelbare skole het nie bestaan nie. In 1714 
is 'n inrigting met Latyn as leervak in Kaapstad gestig, maar 
die gebrekkige ondersteuning wat dit gekry het, het binne 'n 
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paar jare sy sluiting veroorsaak. In 1793 kom eindelik weer 
. 'n "I.Jatynse ~kool" in die hoofstad tot stand, maar as g,eyolg 
van die ekonomiese depressie en die ineenstorting van die 
Kompanjie wa~ ook sy bestaan baie kortstondig. Die laer k,el'k
skole het intussen voortgeduur. Hulle was onder die toesig 
van die kerkrade; en die sogenaamde "Scholarchen," 'n rege
ringskommissie waarop o.a. die predikante van Kaapstad gedien 
het, was veronderstel om 'n wak~nde oog 001' opvoedkundige 
aangeleenthede te hou. 

Die kerkskoo1 op Stellenbosch was seker een van die beste 
in die kolonie, en uit die Memoirs van Borcherds sien ons hoe 
clementeI' die onderwys daarin was. Hy deel ons uit sy jeu~ 
die volgende mee: "I will attempt to describe a parish school 
of that time. The master (dominee Knoop) was a grey-headed 
man, of florid complexion, and lively ,eye, preeise to a nicety, 
remarkably clean in appearance and habit, wearing spectacl,es, 
and generally a fine linen cap and ehintz gown. He sat at 
his elevated little table, with a library at the back, and thf~ 
val'icus scholastic irrlplements, such as ru1,ers, p~ns, etc., spread 
before llim, while the instruments of discipline then in use 
hung 'On the, wall by his side. In front stood the large writing
table and 'benches, generally occupied by a)bout forty or fifty 
of the rising generation, of all colours, some paying, others 
admitted gratis - the latter chiefly from the poor, maintained 
by the church funds. The school-f,e,es ranged from fourpence 
half penny (d.w.s. 2 skellings = 12 stuiwers) to one shilling 
and six pence (d.w.s. 1 riksda1er) per month (N.B. Borcherd 
se berekening is volgens die ged,epresieer'd'e waarde van die 
Kaapse geld, waaroor later meer); and a roomy house near
the church and garden and suitable outhouses w,e,re allowed 
by the pari~h, in addition to the master's small salary. Silence
was the watch word, and eyes constantly fiNed on the books: 
was the rulf:'. The sehool was opened and closed with pray,e,r. 
The Bible was first read, then spelling, reading, arithmetic and 
writing classes were put in action, the seniors hearing the les
sons of the juniors, the master taking the higher classes. Wed
nesday and Saturday were especially destined for religious. 
instruction in the catechism and the Hellenbroeck. Attendance 
was regular, from eight to eleven in the morning, and from 
one to four in the afternoon. On Wednesday and Saturday 
half-holidays were allowed, three days during Easter and Whit
sun weeks, and eight during Christmas- and these were the 
only holidays during the year; the last included New Yeat)g 
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- Day. Thus were the youth Df the day plainly instructed in 
<.our village, in a manner bDth suited to. their future variDus 
secular DccupatiDns in life, generally DccupatiDns in husbandry 
·.or SDme mechanical craft, and to. qualify them tDr admissiDn 
as members Df the Dutch RefDrmed Church then the pr,~dD
minant and only Dne in the village; and this last was CDn
:sidered the highest degree Df qualification. The DDminee was 
grnerally seen Dn Fridays, abDut eleven 0. 'CIDCk, preparing tt) 
meet the, pastDr. He usually dressed in a black cDat, cut in 
the DrthDdDx clerical style, knee breeches, and a silver knee and 
:shDe buckles: the shDes high, well blacken~d and shining. He 
WDre a wig with two rDWS Df curls and a small three-cDrnered 
,cDcked hat; and carried under the left arm a fine rattan walking
stick, silver mDunted, and walked with a grave and stately 
face to. the parsDnage, to. receive the minister's directiDns fDr 
the service Df the next Sunday, the Psalms Intended to. be 
<sung by the cDngregatiDn - so. as to. prepare himself to. lead 
the singing as harmDniously as practicable, and to. draw Dut 

,lists Df intended marriages, christe,nings, etc., to. be entered in 
the parish registers. That day was also. set apart to. examin'3 
<Dur habits, hands, shDes, etc.; and this little ::schDDl parade 
·caused much anxiety, fDr the gDDd DId master was dete.rmined 
to. teach us cleanliness and to. be neat in appearance ..... . 
Relieved frDm SChODl labDur, I retired gen.erally with my yDung 
:SChDDl-fe.llDWS to. the playgrDunds, nDW Queen Square (die 
Braak), where kite and ball and the ';kennetjie," game, amDngst 
-.others, amused us; Dr, in summer, we visit,ed that beautiful, 
fresh brDDk, the Eerste River, which runs thrDugn the village., 
to' enjDy a cool bath in its clear waters... . .. Happy, happy 
·days' Even nDW I rejDice in the r,ecDllectiDn Df the past en
jDyment, and the, fine Dpen and cheerful CDuntenances Df my 
nDW departed playfellDws." 

Die kindel'S van die v,erspreide bDere was minder bevoor
reg as Pieter BDrcherds, want hulle, lecrmecsters was in die 
:algemeen die rDndswerwende matrDse en soldate, wie so neiging 
tDt drDnkenskap vir BarrDw Dp 'n dwaalspDDr gebr1ng het. 
HDe v,erder van Kaapstad, des te beperkter was dan DDk die 
1ntellektuele helangstelling en gesigseinder. Tydskrifto en nuus
blaaie het nDg nie in die k·olDnie bestaan nie; daar was selfs 
.geen regeringskDerant nie; en Dns het gesien dat die Bybel 
<en ,e,en Df meer stigtelike werke die helo bibliDteek van die 
'gewDne Afrikaner uitgemaak het. Geen wDnder dat ontwik
kelde reisigers die boere "dDm". nDom, dat BarrDw hulle kDn
wersasie (wat hy daarvan kon v,e,rstaan!) nie geniet 1.et nie, 
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~n dat selfs die simpatieke Lichtenstein hom somtyds onder 
hulle verveel het! :Maar ons kan hier die pragtige woorde van 
'Theal in herinnering roep: "And those travellers, who ridiculed 
the colonists of the interior because of their ignoranee of what 
was transpiring in Europe, and their displaying such indif
ference t'o anything of that kind as merely to utter an occasional 
yes or no when an interesting account was being' given, would 
probably have been surprised if an aged grazier had spoken 
.about the lives of any of the old testament heroes or had com
'pared a storm on the lofty inland plains with that grand 
,descripti'on of one given in the twenty-ninth psalm. On subjects 
like these the grazier could talk freely enough, because they 
'came within the range of his experience. He was living under 
'such skies as those under which Abraham lived, his occupation 
'was the same, he understood the imagery of the Hebrew writers 
more perfectly than anyone in Europe could understand it, 
for it spoke to him of his daily life. He had heard th~ conti
nuous roll of thunder which was as the voice of the IJord 
upon many waters, and had seen the affrighted antelopes drop 
their young as they fled before the, storm, when the great trees 
,came down with a crash and the lightning divided like flames 
'Of fire. H,e knew too of skies like brass and of earth like iron, 
,of little clouds no larger than a man's hand presaging a 
,deluge of rain, and of swarms of locusts before whose track 
was the garden of the Lord, while behind was a naked desert. 
When he spoke of these things he could be eloquent enough, but 
they wer,~ not suhjects for conversation with casual visitors." 

* * * 
So leer ons dun die A frikaanse volk op die clrempel van 

die neentiende ceu in sy krag en swakheicl ken; en ons wil clie 
v,e.rhaal van sy verclere groei en uitbreiding in 'n veelbewoe 
tyd voortsit, maar soos voorheen reeds dikwels die g'eval was, 
moet ons hier eers weer die kuste van ons land verlaat om 
aan oorsese gebeurV;,nisse, wat die hele I~uropese beskawing 
grondig belnvloed het en ook vir ons eie ontwikkeling van 
groot betekenis was, ons aandag te gee. Ons sal daarby die 
gele.entheid kry en gebruik om een van die gl"ootste dramas in 
die wereldgeskiedenis, die opkoms ,,'> ondergang van Napoleon, 
in herinnering te roep. 

B 
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NAPOLEON BONAPARTE. 

§ 1. Die Opkoms van Napoleon. 

Die groot Franse keiser, wie se wer,eJd-skokkellde loopbaan 
die prestige van Frankryk hoer laat styg het as selfs in die
tyd van Lodewyk XIV, was geen Fransman van geboorte nie.
As die seun van Carlo Buonapart~, 'n doodgewone en weinig
bemiddelde advokaat, en Letitia Ramolino, sy mooi en ener
gieke vrou, het Napoleon op 15 Augustus 1769 in Ajaccio op' 
Korsika vir die eerste keer die lig gesien, en sy moedertaal was· 
Italiaans. In sy jeug het hy, soos die meeste van sy landgenotc,. 
die Franse as 'oorheersers gehaat, ,e,n hy was 'n vurige onder· 
steuner van die onafhanklikheidsbeweging van Paoli, wat die· 
vreemde juk waaronder Korsika sedert ,ee,ue gebuk gegaan het, 
wou afskud. Toe sy vader hom in 1779 na Frankryk stuur 
om as offisier opgelei te word, het hy hom geensins met sy mede
student~ op die militere skool in Bri?mlle vereenselwig nie, en 
tot sy twintigste jaar en selfs langer het hy sy eerste nasi-onale 
ideaal getrou gebly. Die stormjare van die Rewolusie het ,egt~r 
hierdie jeugdige neigings van Napoleon laat verfiou. In die 
nuwe Frankryk, waar almal gelyke, kanse sou he, was daar 
ook vir hom gToOt moontlikhede weggeH~, en as luitenant in 
die N asionale Garde het hy reeds met minagting 'op die ge-
peupel ne.~rgesien en hulle uiteindelike beteuling deur 'n paal" 
kanonskote in die oog gevat. Ons weet hoe hy dan ook op 5-
Oktober 1795 sy teorie verwesenlik en die omwentelillg afgesluit 
het. 

Van die ondersteuning van Barras, een van die lede van 
die D~rcctoire, verseker, kon die jOllg Italiaanse K'Orsikaan nou 
op vinnige promosie reken, ,en met die ongevoeligheid vir na
nionale sentiment, wat sy hele latere optree gekenmerk het en 
hom uiteindelik tot sy :val sou bring, doen hy finaal afstand: 
van sy oorspl'onklike nasionaliteit om des te gouer en sekerder 
carr'iere te maak. Hy was trouens, wat dit betref, slegs 'n 
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~avolger van die grootste g.~este van die twede helfte van die 
agtiende eeu, want ook Voltaire, Frederik die Grote, Rousseau, 
I.Jafayette, ens.,. het vir nasionale verskille Wiwnig gevoel gehad. 
Dat die mensdom 'n eenheid vorm, was juis die hoofsom van 
·die leer van die filosofie. Sonder dat hy of iemand and~rs daar 

. dus iets vreemds in gesien het, vereenselwig Napoleon hom nou 
weI met sy omgewing en laat b.v. di.~ Italiaanse u uit sy van 
wegvaL Hy verkeer in die hoogste geselskapskrlnge, wat onder 
die beskerming van die Di~ectoire in hulle sa10ns die v,~rfynde 
hoflewe van die Bourbons weer begin voortsit het, ,en trou in 
1796 met Josephine de Be,au-harnais, die weduwee van 'n edel
man, wat tydens di.~ skrikbewind onder die valbyl g.esterf het. 
,Sy wail ses jaar ouer as haar bruidegom, maar die beampte 
voor wie die sivi.~le huwelik, 'n instelling van die Rewolusie, 
gesluit is, het haar die v6endelikheid bewys om op die trou
sertifikaat haar ouderdom met ses jaar te verminder en een 
jaar aan die van Napole,on toe te voeg. 

Die oOl'log teen di,e eerste Europese koaliesie, waarvan Enge
land en Oostenryk die belangrikste lede was, het nog altyd 
voortg,e,duur, en aangesien die rewolusionere leers Engeland nie 
-kon bereik nie, en die noordelike grens deur die onderwerping 
van die Nederlande vir Frankryk veilig gemaak was, moes die 
Directoire probeer om oor die Ryn en deur Suid-Duitsland 
heen die hoofvyand in die ooste te verslaan. Hierdie taak is 
veral aan twee beroemde Franse generaals, Jourdan en Moreau, 
-opg,t'dra,' en die algemene gedagte was dat die beslissende kam
panjie noord van die Alpe, waar hulle moes opereer, sou plaas
vind. 'n Veel kleiner en slegter uitgeruste Franse mag sou 
·egter Noord-ItaUe intrck om Oostenryk lastig te val, en op 
<lie voorstel van Carnot is die leiding hiervan aan Napoleon 
toevertrou. 

Drie dae na sy huwelik verlaat die jong generaal Parys. 
Sy veel ouer en meer geoef-ende onderg.e,skikte offisiere trek hul 
:skouers op by die verskyning van die klein ventjie met sy kort 
beentjies, bleek gesig, glinsterende swart oe e;n ongekamde hare, 
maar gou ondervind hulle die betowerende krag van sy per· 
soonlikheid en geni~. "Hy weet alles, hy kan alles en hy wil 
alles, " was weldra hulle opvatting, en die manskappe voel ook 
dat 'n man van buitengewone, bekwaamheid hulle aanvoer. 
Voor sy koms het morrende ontevredenheid onder hulle geheers, 
want baie was selfs sonder skoene, en die, soldy was al lank 
agterstallig. Napoleon begryp met 'n oogopslag die hele toe
stand, gee aan die kleinste besonde,rhede sy aandag en v,erbeter 
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wat hy kan, maar hy wys tewens sy hongerlydende en skoen
loOse soldate na Noord-Italie, "die vrngbaarste dal van die
wereld, waar ryk Jandery,~ en groot stede verower en room err 
rykdom kon behaal word." 

Nes i.n die lvd van die Renaissance was Italie nog st,eeds 
'n verbrokkelde i~nd, met hierdie onderskcid egter, dat heJang
rike dele daarvan nou onder vr'eemde heerskappy gestaan IH~t. 
In die noorde het Genoa en Venesie nog as 'Oligargiese repn
b1i.eke bly voortbestaan, en Viktor Amadeus III, koning van 
Nissa, Savoie, Pi,edmont en Sardienie, het die dinastie verteen
woordig, wat veel later Italie tot 'n staat sou verenig, maar 
Milaan en Mantua met die grootste ged~elte .van die P'o-dal 
was Oostenrykse gebied. N aas ander vorstendomme no em ons 
dan nog die kerkstaat in :MiddeJ-Italic, waaroor pons Pius VI 
uit sy paleis in Rome, die Vatikaan, gesag g,e,voer het, en die 
koninkryk van Napels en Sisielie, die vors waarvan met 'n 
suster van :Marie Antoinette getroud was en hom op aandrang 
van sy vron reeds in 1793 by die koaliesie te,en Frankryk aan
gesluit het. 

:Met verbluffende snelheid trek Napoleon oor die lac, heu
welagtige uitlope.rs van die Alpe langs die kus, en Viktor Ama
deus moes na 'n paar gevegte om vrede smeek en Nissa en 
Savoie aan Frankryk afgee. Op 10 1\1:ei 1796 voIg die groot 
Oostenrykse ne,erlaag by IK)di, wat tot die val van Milaan lei. 
Napoleon se belofte aan sy soldate was vervul; hulle kon hnl 
met die vettigheid van die hele l..lombardye versadig; maar sy 
eie ambiesie het veel verder gegaan. Om sy latc,re triomfante
li~e ontvangs in Parys te verseker, stnnr hy groot hoeveelhede 
van die buit, veral kosbare skilderye en ander skatte, daarh~en. 
Hy bind ook so die hande van die Dil'ectoi1'e, aan wie se bevelo 
hy hom slegs onderw,e,rp as hy daarmee instern. Intussen ruk 
hy teen die sterk gevestigde Mantua op en raak op 15 Novem
ber by Arcole weer slaags met die Oostenrykse hoofmag. 'n 
Verskriklikc, gev·eg volg. Beslissend vir die uitslag was die 
besit van 'n brng oor die Alpone. Napoleon, wie se voortref
likheid as krygsman veral bestaan het in die deeglikheid van 
sy organisasie, die snelheid van sy onv,~rwagte bewegings en 
sy vermoe om op die regte tydstip sy mag op die strategies 
belangrike punte te konsentreer, vrees dat di~ aanval op die 
brug sal misluk. IIy gryp 'n vlag, gaan self sy manskappe 
voor, skiet byna die lewe daarby in, maar bereik sy doe1 en 
behaal di.~ oorwinning. 'n Verdere poging van die Oosten
rykers OlP Mantua te outset is by RivoJi t.eruggeslaan en op 3 
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Februarie 1797 moes Wurmser met sy hele armee kapituleer. 
Napoleon trek vinnig vB,rder deur Venesiaanse gebied en nader 
wcIdra die Oostenrykse hoofstad tot op twee dagreise. Die 
keiser het hom nie meer in Wene veilig g.e,voel nie. Die oor
winnings van sy trocpe noord van die AIpe, waar J\![oreau en 
~Tourdan oor die Ryn moes terugval, het hom niks mee,r gehelp 
nie. fly sluit dus die Vrede van Campoformio en tree uit dil) 
koaliesie. By Campof'ormio is ook oor groot dele van Italie 
beskik. V'enesie, di.e, eertyds trotsc V orstin van die Adriatiesc 
See, is aan Oostenryk verkwansel om die keiser enigsins vir die 
verlies van Lombardye en die suidelike Ne,derlande te vergoed. 
Uit Milaan, Mantua en ander aangrensende verowerde gebieae 
smee Napol,e,on 'n nuwe rewolusionere republiek saam, wat nes: 
Genoa, waar 'n soortgelyke stigting intussen toOt stand gekom 
het, en die Bataafse Republiek die Franse bondgenootskap moes 
aanvaar. 

Tlerwyl Napoleon so besig was 'Om volgens sy ei.~ insigte 
vrede te sluit, was sy oog ook lOp Parys en Frankryk gerig. 
'n Groot gevaar het daar geareig. Barras en sy ander vriende 
in die Directoire, wie s.~ steun hy voorlopig nog nodig gehad 
het, kon nie meer 'n nuwc rojalistiese beweging teenhou nie. 
In die wetgew.e.nde liggame het hulle vyande baie sterk begin 
word, en niemand minder as Pichegru, die verraaier, is tot 
voorsitter van die Raad van Vyfhonderd gekies. Napoleon, 
goed ingelig o.a. deur die sluw.t; Talleyrand, stuur een van sy 
trouste offisiere, Augereau, na Parys; en toe die lede van die 
Raad van Vyfhonderd op 4 September 1797 in die v,~rgader
saal verskyn, vind hu11e dit in die besit van Augerau en sy 
troepe. flierdie staatsgreep het pragtig geluk. Die "g,esui
werde" wetgewende vergadering het die opposiesie. eenvoudig' 
tot dwangarbeid in Cayenne veroordeel, en selis Carnot sou 
daarhe~ gedeporteer geword het, as hy nie tydig na Duitsland 
gevlug het nie. Napoleon keer ook teen die end van die jaar 
1797 na Parys terug. As 'n onbekende generaal het hy in 
] 796 die stad v,erlaat. Nou was hy feitlik die gebieder oar 
Frankryk. Die yolk juig hom geesdriftig toe, en die regerings
liggame onderwerp h ulle gedienstig aan sy wil. Met vorstelike 
hooghartigheid sien hy nou r.~eds op sy omg·ewing neer. fly 
was vas oortuig dat hy vir nog veel groter dinge v'oorbeskik 
was. fly het aan "sy ster" geglo. Dit sou blyk 'n skiet-ster 
te wees, maar vinnig sou dit hoer en hoer styg en met toe·· 
neme.nde glans aan die hemel skitter. 
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§ 2. Die Ster bereik sy Hoogtepunt. 

Na die Vrede van Campoformio het Frankryk aIleen nog 
-met Engeland in oorloog verkeer. Die moeilikheid vir die Franse 
gesagvoerders was om te, besluit hoe om die ou erfvyand by 
te kom. Die plan om 'n aanval oor die kanaal te waag is be
:spreek, maar sou natuurlik onuitvoerbaar bly, solank soos die 
Engelse oppermag op see nie geknak was nie. Napo.Le,on ont
werp dus die grootse plan om met die Mohammedaanse wereld 
as bondgenoot Engeland in Indie te verslaan, .e,n die Direct.oire 
stem toe. Egipte sou die eerste stap wees, maar met die Sultan 
"Qll Konstantinopel sou ook op die regte tyd onderhandel word, 
'CD die vyande van Engeland in Indie is intussen reeds opge
·stook. Die vernaamste was Tippoe Sahib, die vors van Mysore 
in Suid-Indiie. Hy en die, Mahrattas van Middel-Indie het die 
Engelse baie las gegee, en die groot werk van Clive en sy 
·opvolg.er, Warren Hastings, was somtyds in gevaar. In aIle 
:stilte is alles voorberei, ,e,n op 19 Mei 1798 seil Napoleon met 
'n groot vloot en 'n leer van 35,000 man uit Toulon. Sy ster 

-het hom goed gelei. 'n Engelse vloot onder Nelson het hom 
tevergeefs g,esoek, en nadat die Franse in die verbygaan Malta 
beset het, kom hulle op 1 Julie voor Alexandriie aan. Egipte 
was teoreties 'n provinsie van die Sultan van Konstantinopel, 
maar die Mamelukke, 'n militer,e, kaste, het die land beheer. 
Napoleon ruk op teen Kalro, v·erslaan die Mamelukke by die 
Piramiede en trek die hoofstad in - maar 'n verpletterende, 
ramp was op hande. 

Nelson was nie 'n man wat 'n opgevatte taak onvoltooid 
:sou laat nie. Nes De Ruiter 'Onder sy land- en tydgenote, was 
hierdie merkwaardige seeman die verpersoonliking van die krag 
van die Britse mariene. Op j,e,ugdige leeftyd het hy die huis 
van sy vader, 'n Engelse predikant, verlaat om sy groot loop
baan op die see te begin. Sy opgewektheid, onstuimige dap
perheid ,en oordeelkundige beleid het hom gou promosie gebring, 
en gedur·ende die Amerikaanse V ryheidsoorlog is hy tot kaptein 
bevorder. Die tien vredesjare, 1783 - 1793, het sy opgang 
vertraag, maar to,t', die Britse seemag eindelik weer die stryd 
teen die vyand oorkant die kanaal moes aanbind, was hy des 
te ryper vir die groot werk wat aan hom opgedra sou word. 
I-Iy behaal groot onderskeiding in verskillende gevegte., verloor 
daarby 'n oog en 'n arm, en kry in 1797 die admiraalstietel 
·en vervolgens die opdrag om in die Middellandse See Napoleon 
:se planne te dwarsboom. Op 1 Augustus 1798 'ontdek Nelson 
€indelik die Franse vloot in Aboekirbaai naby Alexandrie. 
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N es by sy groot teenhanger op land, was dit sy geliefkoosd~ 
taktiek om di,e vyand gou en op sy swakste punt aan te gryp 
en deur 'n onverwagte wending ("the Ne.lson touch") t'Otaal 
te verpletter. Die son was reeds aan die oIidergaan en onbe
ken de sandbanke het die baai gevaarlik gemaak, maar Nelson 
laat onmiddellik aanval, en toe die nag daal, was Napoleon 
sonder 'n vloot. 

Di.e, posiesie van die Franse in Egipte was llUU baie kritiek. 
Op die berig van Nelson se oorwinning draai die Sultaan van 
Konstantinopel definitief teen Frankryk. Napoleon wend nog 
'n hopelose poging aan om hom op land te bedwing, maar voor 
Aker is sy opmars langs die kus van Palestiena g,e,stuit, en hy 
moes op die Nyl terugval. In Europa het intussen groot ver
anderings plaasgevind, wat sy teenwoordigheid in Frankryk 
dringend noodsaaklik gemaak het. Rusland, Oostenryk, Napels
Sisi.elie en Turkye sluit met Engeland 'n twede groot Europese 
koaliesie t,een Frankryk, en in die eerste maande van 1799 het 
die vooruitsigte vir die Franse republiek baie onheilspelle.nd 
geword. Die Oostenrykers, deur 'n groot Russiese leer onder 
Suworow gesteun, v,e,rower Noord-Italie en vernietig die werk 
van Napoleon. Ander Fransgesinde rewolusionere republieke, 
wat in die tussentyd in Rome en Napels opgerig is, en wat o.a. 
gelei he,t tot die verskuiwing van die Neapolitaanse hoof na 
Palermo op Sisielie, is met verskriklike wreedheid omvergegooi. 
Ook langs die Ryn moes die Franse generaals weer voor di.e 
vyand wyk. Onder sulke omstandighede laat Napoleon sy leer 
in Egipte in die steek en kee.r in Oktober 1799 na Frankryk 
terug. Sy ster het hom weer geluk gebring. Die Engelse 
kapteins wou hom up die see opvang, maar die. skip waarop hy 
was, het ongemerk deurgeglip, en op presies die juiste tydstip 
kom hy in Parys aan. Die Franse yolk, in die hoop dat hy 
die skande van die vyandelike oorwinnings in Noord-Italie weer 
sou uitvee, het hom sy eie mislukte tog na Egipte vergewe, en 
ontvang hom met gejuig. Die kanse vir Frankryk was intussen 
oak verhe.ter, want Suworow is deur 'n Franse leer onder IV[as
sena verslaan, en die tsaar het sy troepe tere Jgetrek en alle 
samewerking met Oostenryk afgebreek. 

Napole,on maak eers sy posiesie in Frankryk veilig. Deur 
'n twede staatsgreep op 9 November 1799, 18 Brumaire volgens 
die republikeinse kalender, waarby militere geweld weer die 
de,urslag gegee het, kom daar 'n nuwe konstitusie tot stand. 
Die wetgewende. mag sou by drie gekose kamers berus, maar 
001' hulle is 'n lmllegie van drie konsuls benoem, en die hele 
staatsg,e~ag het feitlik oorgegaan in die hande van die Eerste 
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E::ollsul, Napoleon Bonaparte. 'rot sy ministers het hy o.a. 
:gekies: Talleyrand, die geslepe diploma at, vir die buitelandse 
.sake, en Fouche met sy fynsinnige speurderstale,nt om as hoof 
van die poliesiewese binnelandse sameswerings uit te snuffel 
'en te ·onderdruk. Ook di~ provinsies is direk onder die beheer 
van Napoleon gestel. In elke departement (d.w.s. distrik) het 
'n prefek, deur die regering benoem c,n derhalwe heeltemal van 
Napoleon afhanklik, die gesag gevoer. Frankryk was dus nOli 
weer 'n land met 'n sterk-gesentralise.e,rde regeringsvorm. Van 
(lie rewolusionere V ryheid was nie meer veel 001' nie; die pel'S 
b. v. is streng g,ekontroleer. Ook die Broederlikheid het nie 
sterk 'op die voorgrond getree nie, want vir 'n vyand van die 
j1jerste Konsul was daar geen genade nie. Die Gelykhteid, die 
:groot uitvloeisel van di~ rewolusie, is egter gered. In die leer 
'en die administrasie het almal dieselfde kanse gehad, mits na
tuurlik hu11e regerings getrou bly. 

N ou was Napoleon klaar om met die buitelandse vyand~ 
-af te reken. Onverwags trek hy met 'n groot leer deur ys 
'(;n snceu 001' die Groot Sint-Bernhardspas en verskyn op 2 
l\f.e,i 1800 in l\iilaan. Ses weke later word hy byna by Marengo 
,deur die Oostenrykers verslaan, maar een van sy generaals, 
Defaix, verskyn net betyds met versterkinge en die gevre.esde 
neerlaag word 'n glansryke oorwinning. Moreau maak intus
sen ook vordering in Suid-Duitsland en verslaan ,eindelik in 
Desember 1800 die noordelike Oostenrykse leer by Hohenlinden 
naby Miinchen. Oostenryk was weer van die baan af ,e,n sluit 
in Februarie 1801 die Vrede van I.uneville, waarvolgens die 
Franse invloed in Italie herstel is en die Ryn, so os rt',cds by 
Campoformio bepaal was, die oosgrens van Frankryk sou wees. 

Engeland het nou weer aIleen gestaan - en weI te,en 'n 
hele aantal vyande. Spanje het reeds geruime tyd tevore die. 
j1-'ranse kant gekies, en die Engelse politiek, nl. 'om deur die 
Dpvang en ondersoek van neutrale skepe die toevoer na Fl'ank
ryk te helemmer, het vir Rusland, Sweden, Denemarke en 
Pruise daartoe beweeg om in 1800 'n gewapende neutraliteits
verbond teen Engeland te sluit. Die nood onder die laer klasse 
in Engeland het hoog gestyg. Daar was broodsgebrek, want 
.aie graanskepe uit die Baltiese SC,e (die Oos-See) kon nie deur
kom nie. 'n Groot oorwinning van Nelson voor Kopenhagen 
het die posiesie nie gered nie, en Georg III m~t sy volk wou 
vrede he. Pitt, was as eerste minister die politiek van sy vader 
teen die erfvyand won voortsit, moes sy ontslag neem, en in 
l\laart ] 802 is dieVrede van Amiens tussen Engeland en 
Frankryk bekragtig. Vir die ,eersgenoemde was dit 'n verne-
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dering, want met die uitson~ring van Seilon en Trinidad, wat 
respektiefiik op Nederland en Spanje verower was, moes al die 
oorsese veroweringe, dus ook die Kaap, teruggegee word. 

Dieselfde energie en bekwaamheid, wat hom as soldaat g!.'
kenmerk het, het NapoLe,on nou as diplomaat en administratoJ' 
in die kort vredestyd, wat hom gegun is, aan die dag geHt 
Reeds tydens die onderhandelinge voor die Vred€l vall Ami,e,n~ 
het hy aan die stryd tussen die Po us en rewolusionere Frank
ryk 'n end gemaak. Hy was bewus daarvan dat die, Franse 
v'olk sy aanhanklikheid aan die katolieke godsdiens nog altyd 
behou het, en die noodsaaklikheid om met hiel"uie diep-inge
wortelde nasionaLe, gevoel rekening te hou, was hom opgedring. 
Hy sluit dus op 15 Julie 1801 met Pius VII die sogenaamdk\' 
konkordaat, wat die geestelike oppergesag van die PiOUS in 
F1rankryk herstel het. Napoleon behou e,gter die reg om die 
biskoppe te benoem, en hulle stel onder goedkeuring van die 
regering hulle onderg.eskiktes aan. Die besoldiging van die' 
geestelilms deur die regering het ook v'oortgeduur, maar sonder 
di'e pouslike inseening kon geen biskop sy amp aanvaar nie" 
en 001' geloofsake het die Heilige Vader in die Vatikaan natuur:
lik beslis. 'n Franse wet, die sogenaamde "Organiese Artie
kels" van Napoleon, het egter nog bepaal, dat sondeI' die ver
lof van die regering geen pouslike, bul in Frankryk afgekondig 
en geen Franse biskop na Rome mag gaan 11ie. 

N a 18 Brumaire het Napoleon aan een van sy helpers, 
ons ou bekende., Sieyes die grondwetmaker, gese: "Nou moet ons 
bou en sterk bou;" en een groot monument wat destyds opgerig 
is, staan vandag nog. Die verwarde, voor-rewolusionere regsis
teem het met die koningskap in duie g,e,val, maar die uitvloeiseIs 
van die r,ewolusie was ook op hierdie gebied nog nie duidelik 
gekonsolideer nie. Napoleon h,e,t dus 'n kommissie van regsge
leer des aangestel om aan die heersende v,erwarring op regsge
bied 'n end te maak, en die resultaat van hulle werksaamhede, 
aang,evul deur sy eie skerpsinnige opmerkings, was die beroemde 
Code N apozeon van die jaar 1804. Hierdie kodifikasie, die 
grondslag waarvan die g,e.lykheid van aIle persone voor die 
gereg was, geld nog in Frankryk, en nie alleen daar nie, want 
ook in die verowerde gebiede, Belgi'e, Nederland, Duitslandt 

Italie, het dit .e,indelik die ou regstelsels blywend vervang. 
Dit sou ons te vel' voel' om Napoleon se verdere hervormings 

in besondel'hede te volg. Hy het handel en nywerheid aang,e
moedig, wee en skole laat bou, kanale laat grawe, die wetenskap 
he,gunstig, ens. Die reeds aangehaalde woorde: "Hy weet alles, 
hy kan alles, en hy wil alles," was ook op hom as regeerder 
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van toepassing, en die Franse v'olk wat onder sy despotiekf~ 
maar geniale l,eiding wem- 'n periode van bloei kon tegemoet 
8ien, het hom in sy posiesie versterk. Op die vraag, of die 
Eerste Konsul vir sy lewe sy pos moes behou, het drie .en 'n 
half miljoen kiesel's ja en slegs ag duisend Thee geantwoord. 
Sy nuwe amp, wat hom 'Ook die reg v.e,rleen het om sondeI' 
die volksverteenwoordiging te raadpleeg, vrede en verdrae te 
sluit, het hy op 4 Augustus 11802 aanvaar. Sy verjaarsdag 
was 'n nasionale feesdag. In die Tuileriee, waar sy Itali
aanse buit di,e vergulde sale van die Bourbons versier, het 
hy soos 'n VOl'S hofgehou. Die benaming "Burger" of "Bur
geres" het uit die mode g,e.raak, eretietels is weer ingevoer, 
en die wit ster van die nuwe Erelegi'oen was 'n seer gesogte 
onderskeidingsmerk. 

Reeds in 1802 het Frankryk onder Napoleon 'n sterkel' 
posiesie in Europa ingeneem as selfs in die tyd van Lodewyk 
XIV. Die suidelike Nederlande en die linker Rynoewer het binne 
sy grense geval; in Noord-Nederland, Switserland en Italie was 
republieke, wat meer of mindel' direk aan die Franse politiek 
vasgekoppel was; ,en ook in Duitsland was 'n proses aan die 
gang wat die westelike deel daarvan in die Franse invl'Oedsfeer 
sou bring, want onder die beske,rming van Napoleon is Duitse 
vorste, wat op die linkeroewer van die Ryn gebied moes af
staan, in Duitsland self skadeloos gestel. Die gevolg hiervan 
was dat meer as 'n honderd selfstandige Duitse staatjies daarby 
hulle onafhanklikheid verloor het. Vir die toekonls van Duits
land was dit weI van groot belang, want verbrokkeling was die 
bron van sy swakheid, maar dat Napoleon ook hier feitlik as 
'n diktator kon optree, het me moontlikhcid van 'n suksesvQUe 
verset teen hom uit hierdie rigting nog kleiner gemaak. Die 
enigste Duitse state, wat as groot Europese moondhede kon 
beskou word, was Oostenryk en Pruise. Die eersgenoemde was 
reeds tweemaal v,m-slaan, en dit sou weldra blyk dat verouderde 
instellings en onbevoegde regeerders die koninkryk van Frederik 
die Grote binne 'n kwartee.u na sy dood tot in die grond ver
swak 11Ct. 

Die V rede van Amiens is nie deur die gesagvoerders in 
Engeland as die finale afsluiting van die stryd teen Napoleon 
beskou nie, en die Engelse yolk kon moeilik sonder 'Ongerust
neid toesien, dat die mag van Frankryk in Europa en op die 
s.e.e (want ook aan die vloot het Napoleon sy aandag gegee) 
so strek ""rord. Napoleon sou waarskynlik die weeruitbreek 
van die 00rlog liefs nog opgeskuif het, maar 'n vredesman was 
hy ook nie, en hy het hom geensins beywer om op 'n goei,e voet 
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met Engeland te bly nie. Dat die Engelse sy voortgesette in
gryp in die Duitse, Switserse en Italiaanse sake gewantl'ou het, 
sou hom nie van sy koers bring nie, en hy het hulle skerp
daaraan herinner dat }\'Ialta, wat volgens die vredesbepalings: 
aan die vroeere ,eienaars, die Sint-J ansridders, IIlUCS teruggegee· 
word, nog nie deur hulle ontruim was nie. Hy laat Hannover,. 
die Duitse erfenis van Georg III, deur sy troepe beset, en in. 
Moei 1803 v.erklaar Engeland die oorlog aan Frankryk. 

Belangrike krygsoperasies het nie 'Onmiddellik gevolg nie .. 
Napoelon sluit die kuste van Frankryk en van die lande, wat 
onder sy invloed staan, teen die. Engelse handel, terwyl die
Engelse mariene op 'n groot skaal skepe opvang. Die vyande,. 
elk me ester op sy eie terrein, kon mekaar nie bykom nie. lIt 
die tussentyd styg Napoleon tot die hoogste waardigheid. 'nc 
Sameswering om hom te vermoor, waarby o.a. Pichegru be-· 
trokke was, is in F,ebruarie 1804 ontdek, en om sy posiesie deur· 
die instel van 'n Napoleontiese dinastie te versterk, besluit sy 
gedienstige ondersteuners in die verteenwoordig,ende wetgewende· 
liggame, natuurlik met sy samewerking, om hom tot erflike· 
keiser te maak. Die yolk juig dit toe, ,en op 20 Mei 1804 aan
vaar hy die keiserstietel. Pous Pius VII kom van Rome oor· 
en salf hom met die heilige olie in Notre Dame, maar Napoleon 
sit self die kroon op sy eie hoof. 

In Engeland tree Pitt nou weer aan die bewind as eerste 
minister, en dit geluk hom om 'n derde koaliesie teen Napoleon 
te vorm. Keiser Frans II van Oostenryk en die Russiese tsaar,. 
gesteun deur die, koning van Sweden, sou weer die stryd teen 
hulle rewolusionere ranggenoot aanbind, maar hulle voorbe
reidinge was nog nie klaar nie, en Napoleon se oog bly in 
die tussentyd op Engeland gev;estig. Eindelik wou hy dit waag 
om met sy leer oor die kanaal te gaan en die gehate en onver
soenlik,e "winkeliersvolk," soos hy die Engelse, genoem het, klein 
te kry. Groot troepemassas is by Boulogne versamel, en die 
Frans-Spaanse vloot (want Spanje was weer die bondgenoot 
van Frankryk) onder Admiraal Villeneuve sou, al was dit ook 
maar vir vier-,en-twintig ure, die kanaal vir Napoleon probeer
skoon hou. Om N e]son te mislei, seil Villeneuve eers na die 
Wes-Indiese Eilande,. Die Engelse seeheld volg hom daarheen 
maar keer ook op sy hakke terug, en Villeneuve hou hom ':n 
tydjie in die hawe van Cadiz skuil. Nelson en ander Engelse 
admirale het deur hulle waaksaamheid Napoleon se plan teen 
Engeland verydel, maar hom ook miskien die herhaling op 'n 
veel groter skaal van sy Egipti,ese ondervinding bespaar, want 
solank 800S die Engelse vloot die oppermag behou het, en die 
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verbinding met Frankryk kon afsny, was 'n landing in Enge
land baie gewaag. Wat daar ook egter van sou geword het, 
Napoleon laat in Augustus 1805 sy plan val en keer hom blits 
snel te.en die oostelike vyande. Hy trek 001' die Ryn, kry nog 
ondersteuning van sommige Duitse state, Baden en W nrtem
berg, b.v. en dwing die eerste Oostenrykse armee onder :Mack 
om op 20 Oktoher in D]m te kapitnleer. 

Die berigte van hierdie skitterende begin is in Frankryk 
deur nuus van 'n ander aard oorskadu. Villeneuve het bevel 
gekry om van Cadiz na die ~Iiddellandse. See te seil, en op 
21 Oktober 1-;05 vind die waaksame Nelson hom naby Kaap 
Trafalgar. Die Engelse vloot het uit 27 skepe bestaan, di'2 
Franse uit 33, maar die uitslag was nooit onseker nie. Die 
vlagseine versprei Nelson se inspir,erende slagleuse: "England 
expects every man to do his duty," ,e,n wek die geesdrif onder 
sy matrose wat hy alleen kon oproep; maar ook deur sy geniale 
slagformasie en strategiese leiding, "the Nelson Touch," is 
hierdie. grootste oorwinning in die geskiedenis van die Eng'else 
mariene behaal. Die hele vyandelike vloot is vernietig 'of buit
gemaak, en die laaste kans van Napoleon om ooit op see iets uit 
te voe,r het verdwyn; maar Engeland het sy seepraa] duur 
gekoop want Nelson is op sy admiraalskip, die Victory, dodelik 
getref. Sy laaste woord was: "Thank God, I have done my 
duty. " Sy gebeente rns in die Sint-Paulskerk in IJonden, en 
11,rafalgar Square, waar die le,ens aan die voet van die reuse
kolom waarop sy standbeeld staan hulle versteende wag hou, 
herinner die. miljoene van die rykshoofstad aan sy groot red
dende daad. 

Villeneuv.e. se neerlaag het dit vir Napoleon des te nood
saakliker gemaak 'om deur nuwe oorwinnings sy posiesie in 
Frankryk ,en Europa te versterk. Sy sug na heerskappy en 
oor]ogsroem was weI onversadigbaar, maar hy het daarby ter,eg 
gevoel dat sy troon onder misslae gou sou wankel. I-lodewyk 
XIV kon 'n oorlog verloor en sy kroon behou, maar die advo
kaatseun uit Korsika moes om keiser t,e bly 'n onv,e,rwelkte vik
toriekrans dra. En, so os gewoonlik die geval me,t 'n gewelde
naar is, daar sou vir hom altyd vyande wees, wat verslaan ?noes 
word. M'et sy rug na die ongenaakbare Engeland gekeer, sit 
hy nOll sy mars op Wene voort. Hy trek die stad in, want 
keiser Frans II van Oostenryk was in sy noordelike provinsie, 
:i\Iorawie, by sy troepe, wat deur die aankoms van tsaar Alex
ander met 'n groot Russiese. leer baie versterk was. Napoleon 
,"o]g die v,vand vinriig op, en by Austerlitz verslaan hy op 2 
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nesember 1805 die gekombineerde lecrmagte van Oostenryk en 
Rllsland. 

1'oe die, tyding' Eng-eland bereik, roep Pitt uit: "Roll up 
that map ( of Burope) ; it will not be wanted these ten years." 
Sy profesie is tot op 'n jaar vervul, maar hy was mindel' gu
lukkig as sy vader in 1763: die uiteindelike triomf by Waterloo 
in 1815 het hy nie. beleef nie. Op 23 Januarie 1806, terwyl die 
:stcr van Napoleon nog steeds aan die styg was, het die groot 
Bllgelse staatsman gesterf. . 

By die Vrede van Pressburg, 26 Desember 1b05, het Oos
t.cnryk die wapens neergelO en ItaBe prysgegee. 001' hierdie 
land het Napoleon nou heeltemal na eie keuse beskik. Twee 
van sy susters het 001' Italiaanse hertogdomme gereg'c,e,r. Hy 
:8e1£ het sedert enige tyd die tietel "koning van Italie," gedra, 
·en sy stiefse.un, Bugene de Beauharnais, het a~ onderkoning 
vir hom opgetree in die k'Oninkryk van Italic, d.w.s. die Po-dal, 
Venes:ue en veel aangrensende gebiede na die suide toe,. Die 
Bourbonse VOl'S is uit Napels en Sisielie verjaag, en Josef Bona
part-e., 'n braer van Napoleon, het hier koning geword. Die 
meer of min demokratiese republieke, wat rewolusi·onike Frank
ryk buitekant sy grense in die lewe geroep het, verdwyn dus 
\v.e,er, ook die Bataafse Republiek, waar Lodewyk Napoleon, 
'n ander broer, as koning van Holland die k,eiserlike bevele 
moes nakom. Die Napoleontiese dinastie beheers S'O Buropa 
van die Suider-Se.e tot in Sisiehe, en die grootste gedeelte van 
Uuitsland was ook reeds 'n aanhangsel van Frankryk. Die 
-ou Duitse Ryk is in 1806 heeltemal opgelos, en met die uit
:80ndering van Oostenryk en Pruise sluit die Duitse stat.e. die 
Rynbond. Die skoonklinkende doel van hierdie konfederasie, 
:soos neergele in die akte wat Tall.e.yrand opgestel het, was om 
·die vrede in Duitsland te verseker, maar die lede van die Bond 
het Napoleon as "Protecteur" .e,rken en moes hulle aan sy wil 
·onderwerp. Hulle moes b.v. as bondgenote van Frankryk 63,000 
'Soldate t·ot sy beskikking ste1. Betower deur sy genie en mag 
'en g.elok deur landskendings, ten koste natuurlik van die hon
d.erd klein staatjies wat hulle se1£standigheid moes prysgee, het 
-die Duitse vorste die vreemde juk getroos gedra, maar onder 
die volk was daar weI mense wat die skande daarvan nie kon 
verkrop nie. Palm, 'n boekhandelaar van Niirnhe,rg, het 'n 
:geskrif getietel Duitsland in sy diepe Vernodering versprei. Op 
Napoleon se bevel is hy op 26 Augustus 1806 d·oodgeski.e.t. 

Pruise het sedert .sy aandeel aan die begin van die oOl'log 
teen die Franse Rewolusie probe,er neutraal bly, en het die 
:gunstige geleentheid om v66r Austerlitz sy heil in 'n verbond 
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met Oostenryk en Rusland te soek ong.e,bruik laat verbygaan. 
Nou was dit te laat. Die onderwerping van Pruise was onver
mydelik, want Napoleon se planne het dit geeis, ,en met die 
Russ(', aan die terugtrek, sou die gelsoleerde en verouderdtt. 
Pruisiese leer maklik deur hom oorompel word. Dit het by 
Jena gebeur, en op 27 Oktober 1806, terwyl al die kerkklokke 
van die stad hom op sy bevel jubelend he,groet, trek Napoleon 
Berlyn in. En~ele Pruisiese aanv'oerders het hom weI nog las: 
gegee, maar na 'n paar maande was ook Konigsberg, die his
toriese ou koningstad van die Hohenzollerns, deur die Franse· 
beset, en terwyl Frederik Wilhelm III van Pruise om vrede· 
smeek, laat Napoleon "die karakterlose domkop," soos hy hom' 
genoem het, minagtend links Ie ,e.n trek tsaar Alexander tege
moet. By Tilsit op 'n vlot in die Memel het dIe twee keisers 
van Oos- en W,es-Europa op 23 Junie 1807 mekaar die hand! 
geg.e.e en vrede gesluit. Oor die hele Europa is hier beskik, 
Rusland sou in die ooste, van Sweden tot in Turkye, vry spel 
kry, en as g,etroue bondgenoot Napoleon in sy stryd teen Enge
land steun. Verder is bepaal dat gee.n Europese staat neutraal 
mag bly nie. Ook die Skandinawiese lande en Portugal sou: 
aangespoor word om in aie oorlog te tree. Tsaar Alexander' 
het op laas nog 'n goeie. woordjie vir Frederlk Wilhelm ge
daan, en "om Rusland te plesier het die keiser van Frankryk 
toegestem om aan die Pruisiese koning 'n stuk van sy land 
terug te gee." 

Nou was Napole.on klaar om 'n groot plan teen Engeland, 
waarmee hy al lank besig was, uit te voer. Kort na sy intrek 
in Berlyn het hy van daar op 11 November 1806 die konti
nentale blokkade teen Engeland uitgevaardig. Dit was SY' 
laaste groot troefkaart, en by Tilsit het hy die toesegging gekry,. 
dat Rusland ook sou deelneem aan die plan om die hele Europa 
teen die Engelse handel te sluit. Die tsaar het dadelik SY' 
he.taling verseker; hy annekseer die Sweedse provinsie, Fin
land; maar Napoleon trek ook sy voordeel hieruit, want die
Skandinawiese kuste is 'onder die "kontinentale· sisteem" ge-· 
bring. Dat een van sy veldmarskalke, Be.rnadotte, 'n advo
kaatseun en die swaer van sy broer, 'n tydjie later tot troonop-· 
volger in Sweden benoem is, was egter minder na sy smaak,. 
want hy het die. nuwe Sweedse kroonprins met reg gewantrou. 
Denemarke se neutraliteit het nog gouer 'n end gekry. Hierdie· 
land het die ongeIuk gehad om 'n goeie vIoot te hesit, en Enge
land WOll voorkom dat Napoleon dit kry. Die Engelse regering 
eis dus in September 1807 die oorgawe daarvan, en to.e. die 
Deense gesagvoerders weier om hieraan gehoor te gee, bombar;..· 
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<deer 'n sterk Engelse vl'0ot vir Kopenhagen vier dae lank en 
voer die Deense skcpe weg. Vir Denemarke was daar du~ 
'geen ander weg ope as om 'n bondgenoot van Frankryk te 
word nie. Nede,rland was intussen ook nog vaster aan Frank
ryk gekoppel. Reeds in 1806 moes die regering van die Bataafse 
Republiek op 'n duidelike bevel van Napoleon sy broer Lode,
wyk tot koning van Holland laat uitroep en die ou republikeinse 
ideaal totaal prysgee, 

Terwyl sake so vir hom in Noord- en Oos-Europa '0p 'n 
gunstig.e, basis ingerig word, keel' Napoleon na Frankryk terug 
·om sy posiesie in die suide en weste ook verder te verseker, 
Die pous wou of kon die "kontinentale sisteem" nie uitv()e,r nie, 
maar 'n Franse leer beset in Februarie 1808 sy hoofstad, en 
Pius VII kon in sy politieke magteloosheid slegs ge.e,stelike 
banvloeke teen Napoleon slinger. Die geweldenaar het hom 
nie 001' hulle ongerus g.e,maak nie; hy verwyder die p·ous uit 
Rome en proklameer dit tot 'n "keiserlike stad" en tref ver
volgens maatreels om ook die Iberiese skier.e.iland meer direk 
.onder sy beheer te bring. M,et die goedkeuring van die swak 
.en gedemoralise.e,rde Spaanse regering het NapOieun reeds teen 
.<fie end van 11807 'n Franse 1001' onder Jun'0t teen Portugal 
gestuur. Sonde,r om veel weerstand te ondervind en nadat die 
Portugese koninklike famielie onder Engelse beskerming na 
Brasielie g.e,vlug het, kon Junot Lissabon intrek en die Portu
,gese hawens teen die Engelse handel sluit. Terwyl dit gebeur, 
ruk veldmarskalk Murat in die begin van 1808 met 'n ander 
Franse leer te,en Madrid op. Die voorgegewe doe.l van sy sending 
was ·om die Spaanse regering te help om die orde in die land 
te herstel, want die gedegenere.e,rde seun van die Spaanse koning 
het 'n opstand verwek om sy vader van die troon te stoot. Murat 
verskyn in Madrid, en deur dreigeme,nte en opstokery teen 
mekaar is die koninklike egpaar en hulle seun daartoe beweeg 
,om vir Napoleon by Bayonne in die suidw.estelike hoek van 
Frankryk t·e gaan ontmoet. Hy forseer hulle om afstand van 
,die kroon te doen, benoem sy broer Josef tot k(ming van Spanje, 
.en gee die, koninkryk van Napels aan sy swaer Murat, die seun 
van 'n hotelhouer. So beskik Napoleon 001' die krone van 
Europa, en die afgeleefde ou dinastiee moes by sy magtige wils
besluite, berus. Of die volke van Europa hulle ook in slaafse 
,onderworpenheid voor hom sou buk, was 'n vraag waaroor hy 
hom nie bekommer het nie. Teenoor nasionale sentiment, soos 
.ons weet, was hy ongevoelig, en op "die, gepeupel" het hy met 
minagting neergesien. Tot sy verrassing waag die Spanjaarde, 
'n trotse, konserwatiewe en streng-Kat'0lieke, volk,. dit egter om 
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hulle nuwe koning nie te wi! erken nie. Hulle versit hulle tc~n 
"die. goddelose vreem~elinge" .e~ dwing die Franse ~m ~iadnd 
te ontruim en 001' dIe EbrorIvIer terug te val. DIe Engelse· 
:regering was dadelik gereed om hi?rd~e volksopstand te onder-
ste.un en stuur in Augustus 1808 VII' sIr Arthur Wellesley, wat 
'n O'root naam as krygsman in Indie verwerf het, met 12,000-
rna;: na Portugal. Junot val hom by Vimiero aan, verloor die 
slag en moes volgens die Konvensie van Cintra, wat daarop· 
gevolg het, I .. issabon en die hele Portugal w.e.er prysgce, . maar 
so sterk was die weerstand van die Franse gewees, dat dIe 'On
bevoegde oppe.rbevelhebber wat later 001' Wellesley aangestel 
is, toegestem het om vir J unot met sy hele leer in Engelse skepe
na Frankryk te vervoer. 

Napoleon he.t na die reelings by Bayonne die Iberiese aan-
geleenthede voorlopig in die hande van sy 'Ondergeskiktes gelaat,. 
want hy moes weer terug na Duitsland om die Russiese kt'iser, 
wie se vriendska p onder die druk van die handelsblokkade, sterk 
aan die afkoel was, te ontmo.et. Die samekoms het in September-
180S in Erfurt plaasgevind. Die vorste van die Rynbond was
ook teenwoordig, en by die skitterende toneelopvoerings, kon-
serte, ,ens., waarvoor Napoleon die beste kunstenaars en danse
resse van Parys saamgebring het, kon die twee keisers van 
Wes- en Oos-Europa uit hulle loge op 'n "parket van konings' ,
neersien. Onder al die. feestelikheid is die dreigende breuk 
tussen Frankryk en Rusland op 'n manier herstel, en ofskoon. 
die Spaanse opstand die v'Olksontevredenheid in Duitsland laat 
toeneem het, en die Oostenrykse regering daardeur aangemoedig: 
is om voorbereidsels vir 'n nuwe verset teen die dwinglandy 
van Napoleon te tref, het sy ster nog altyd in glans toegeneem. 
lYlet 'n leer van 200,000 man, die "grande armee," waarin naas. 
Franse ook Duitsers, Pole en Italianers gedien het, keel' hy in 
triomf na Frankryk terug. Nou sou Spanje sy volle mag ge
waar word. In N ovembei' 1808 oorskrei hy die Spaanse grens-. 
en 'n maand later was hy in :Madrid, en kon koning J ose.f die
regeringsteuels daar weer opvat. Die verset van me Spanjaarde 
was weI nie heeltemal uitgeblus nie, want verspreide klompies: 
het 'n lastige klein-oorlog teen die gehate vyande voortgesit. 
maar die nasi'onale saak het baie swak g.estaan, veral nadat ,~ 
poging van die Engelse om die Spanjaarde te h:elp, gestuit is. 
Sir John Moore, wat vanaf Oktober 1808 die opperbevelvo.erder' 
van die Engelse leer in Portugal was, het deur 'n inval in Spanje 
probeer om Napoleon se planne vir die. finale onderwerping van 
die land te verydel. Dit was 'n groot waagstuk, want die keiser
het oor 250,000 man beskik, en toe hy van lVloore se opmars. 

4S 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



NAPOLEON BONAPARTE. 

kennis kry, het hy dadelik besluit om die here E:ngelse leer af 
te sny en vernietigend te verslaan. Moore moes vinnig terugval" 
en Napoleon laat eindelik die agtervolging aan veldmarskalk 
Soult oor. Met di~ Franse kort op hulle hakke bereik die Engelse" 
die kus by Corunna, waar die skepe Ie om hulle op te neem .. , 
l\1oore keer hom hier op 16 Desember 1808 teen die, vyand, en 
ofskoon hy self in die slag gesneuwel en Franse voetstappe w.el
dra oor sy verlate graf gegaan het, het hy vir Soult so gedug: 
teruggeslaan, dat die Eng,else leer veilig ingeskeep kon word., 
Vir die Spanjaarde was dit egter maar 'n skraal troos. 

Napoleon voer in die tussentyd die gr'ootste deel van sy' 
"grande armee" na Frankryk terug om 'n nuw,e, offensief teem 
Oostenryk op tou te sit. Hierdie keer het hy, nieteenstaandc! 
die hulp van sy Duitse bondgenote, dit heelwat mo,eiliker gevind' 
om die oostelike vyand op die knie te bring. Daar was tekens. 
van woeling in baie dele van DuitslaJld; in die 'l'irol b.v., wat 
Napoleon aan di.e, koning van Beiere, sy gedwee volgeling, gegee 
het, breek 'n gevaarlike volksopstand uit; en in die Oostenrykse 
leer het die besielende gedagte dat dit 'n nasionale vryh,eidsoor
log was, al begin deurwerk; maar op 13 Mei was die Franse 
weer in Wene, .en in die begin van Julie het Napoleon die. 
vyandelike hoofmag by Wagram, weI nie totaal verslaan nie, 
maar tog so heftig aangeval en teruggestoot, dat keiser Frans. 
vredesonderhand.elinge aangeknoop het. Op 14 Oktober 1809 is 
'n vrede dan ook gesluit, wat vir Oostenryk weer 'n paar pro
vinsies gekos het. Napoleon Imn nogmaals in triomf na Parys 
terugkeer. Hy laat die onderwerping van die TiroLe,rs aan hulle 
volksgenote, die Beiere, oor, en die dapper boere van die skilde,r
agtige bergland in Suid-Duitsland is eindelik verslaan. Baie van 
die opstande1inge is tot die dood veroordeel en het die k'Oeel 
gekry. Ook hulle leier, Andreas Hofer, wat selfs om sy lewe 
te red sy geliefde Tirol nie wou verlaat nle, is gevang ,en in 
Mantua op die spesiale bevel van Napoleon doodgeskiet. 

HeIde ste,rf nie tevergeefs nie!! "Die b10ed van die marte
lare was die saad van die Kerk;" en altyd bly dit waar, dat 
wie sy Iewe vir 'n saak wat vir hom groot en heilig is, opoffer, 
die verwesenliking van sy ideaal nader bring; maar in 1809 en 
1810 was die patriotiese vryheidsge.e,sdrif, waarvoor die bruta10 
geweld van die vreemde geweldenaar uiteindelik tog moet swig, 
nog nie baie sterk in die Duitssprekende lande aanw,esig nie. 
Trouens, toe die beulskote in Mantua val, vier die lafhartige 
Weners met groot gejuig - die, laaste vernedering ,van hulle 
keiser. Nap'Oleon se huwelik het kinderloos gebly, en sy grens~ 
lose ambiesie maar ook die inherente swakheid van sy posiesie~. 
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