
GESKIEDENIS VIR SUID-A~RIKA. 

'.Solank soos 'n direkte opvolger ontbreek 1.et, en een goed-gemikte 
:skot sy hele lewensw,m'k met sy dood in duie kon laat val, het 
hom al lank daf.1.,raan laat dink 'om 'n ander vrou, en weI van die 
hoogste rang, Josephine se plek te laat inneem. In Erfurt het 
hy Alexander direk om die hand van een van sy susters gevra, 
maar die tsaar het 'n ekskuus gevind en die lastige aansoek 
·opsy geskuiwe. Na Wagram was dit vir Napoleon egter be
treklik maklik om met die keiser van Oostenryk 'n skikking te 
tref, waarvolgens sy agtienjarige dogter, Marie Louise, aan die 
oorwinnaar as vrou sou gegee word. 

In samewerking met die hoogste geestelikes van Parys het 
·die Franse Senaat deur 'n formele besluit Josephine, wat met 
waardigheid in haar lot berus het, van haar man geske.i, en op 
2 April 1810 het die huwelik van Napoleon met "die dogter 
van die Caesars" in Parys plaasgevind. 'n Seuntjie is die 
volgende jaar gebor,e. en Metternich, die groot Oostenrykse 
staatsman, van wie ons nog meer sal hoor, het van Wene oor
gekom om by 'n ope venster van die keiserlike paleis v66r die 
-oe van die juig,e,nde Parysenaars die heildronk op die jong 
."Koning van Rome" in te ste1. 

§ 3. Die Ster v·erbleek. 

'Vanneer Napoleon die toppunt van sy loopbaan bereik het, 
is 'n vraag waar{)or geargumenteer kan word. Dis egter seker 
dat, as ons vandag op die vyandelike kragte let wat van die 
begin af teen hom was, of wat sy eie politiek verwek het, sy 
katastrofiese val onvermydelik moes plaasvind. Selfs toe die 
monumentale, impe.rialistiese gebou, wat sy duislingwekkende 
genie geskep het, nog in volle glans en glorie geskitter het, was 

. die :f.ondamente van sy mag reeds ondermyn. 
Napoleon se. onvermoe om Engeland met die wapens te ver-

.slaan was die grondoorsaak van sy ondergang, en dat die eiland
volk in staat was om die see totaal te beheer en die stryd teen 
die hele Europa so lank uit te. rek, was die gevolg, nie aIleen 
van Nelson se oorwinnings nie, maar meer nog van Engeland 
se gunstige geografiese ligging, asook van die taaie volharding 
wat 'n kenmerk van die Engelse ras is, ,en van 'n groot ekono
miese omwenteling, waaraan ons later ons aandag sal gee, maar 
waarvan ons hier reeds moet se dat dit die rykdom van Enge
land geweldig laat to.eneem het. N a Trafalgar was daar net een 
wapen vir Napoleon oor teen die onversoenlike vyand aan die 
.ander kant van die Britse Kanaal- die groot Europese handels
.blokkade: maar dit was op slot van sake 'n wanhoopsmaatr,OOl. 
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Napoleon het )n groot fout begaan, toe hy die Engelse 'r1; 
"winkeliersvolk" genoem het. Die ekonomiese omwenteling:
waarvan melding gemaak is, het Groot-Brittanje in 'n industrie
land verander, en Europa, Frankryk inkluis, kon op die lang 
duur nie sonder die Britse fabrieksware klaarkom nie. Die
"kontinentale sisteem" was dus 'n twee-snydende swaard, ,M 
die Engelse antwoord daarop, die sogenaamde Orders in Cou'ncil,. 
het die nadelige gevolg,e, van Napoleon se handelspolitiek vir die
hele Europa verskerp. Die Engelse regering het nl. alle hawens, 
waar die Britse handel uitg,e.sluit is, as "effektief-geblokkeer'" 
verklaar en sou skepe wat op sulke haw ens vaar met lading en 
al konfiskeer; ook die skepe en produkte van die uitsluitend~.
lande sou as billike buit beskou word; en in die uitvoering van 
hierdie maatreels het die Eng.else mariene sy aangematigde reg
om aIle skepe te ondersoek sander verskoning uitgeoefen. 

Frankryk self het nie onmiddellik baie, swaar onder die
Engelse handelsblokkade gely nie. Inteendeel, die ontsaglike· 
geldsomme en oorlogsbuit, wat die v,e,rowerde lande aan Frank
ryk moes afstaan, en die opbloei van die Franse industrie, wat 
as gevolg van Napoleon se oorwinnings nuwe afsetgebiede in 
Europa kon kry, het aan Frankryk 'n skyn van w,elvarendheid
en voorspoed gegee. Ook die deeglike administrasie' van die
keiserIike regering het hiertoe byg.e.dra. Daar was geld in die
land, en Napoleon het daarvoor gesorg dat die franc, die basis
van die desimale geldstelsel, wat in 1795 ing,e,voer was, sy waarde 
behou het. Die Franse v'olk het natuurlik die druk van die 
oorIog gevoel. Die oorsese handel was vernie.tig, en Oosterse
produkte soos koffie, tee, speserye, ens., bet baie skaars geword. 
Ook die onontbee.rlike suiker van die Wes-Indiese plantasies was 
moeilik verkrygbaar, en die Fransman en sy bondgenote is met 
'n suur en bitter lewe bedreig. Die wetenskap het ,e.gter hier
redding gebring, want F'ranse skeikundiges, deur Napoleon 
aangemoedig, het die, weg aangewys om suiker uit beet te kry 
en so 'n groot Europese nywerheid in die lewe geroep; maar 
hierdie uitkoms was slegs 'n druppel in 'n emmer, en die ekono
miese wurgpolitiek van Engeland het veel daartoe bygedra om 
in die geknegte lande van Europa die nasionale verset teen 
Franse dwinglandy en onderdrukking aan te wakker ,e,n om ook 
Rusland meeren meer afvallig te maak. 

Napoleon was weldra van aIle kante deur gevare bedreig. 
In Portugal .e,n Spanje het die Engelse onder Wellesley groot 
oorwinnings behaal, en koning Josef was nie meer veilig op sy 
troon nie. Napoleon het hom intussen. nie erg besorg oor die 
Spaanse aangeleenthede. gemaak nie. ~let 'n sekere minagting--
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het hy die taak om vir Wellesley, die latere hertog van Welling
ton, te stu it aan sy ondergeskiktes oorgelaat, ,en sy geringskat
ting van die groot Engelse veldheer was skynbaar 11ie ongegrond 
nie, want keel' op keel' moes Wellesley op Lissabon terugval en 
hom daar agter die sterk verskanste lyne van Torres Vedras 
skuil hou. 001' die toenemende 'Onte,Vredenheid van die Neder
landers, wat baie .swaar onder die handelsblokkade gely het, was 
Napoleon nog mindel' bekommerd. Toe koning Lodewyk dit 
gewaag he.t om die Nederlandse belange teen die roekelose poli
tick van sy broer te verdedig, was hy al dadelik sy kroon kwyt, 
en in 1810 is die koninkryk Holland op keiserlike bevel een
voudig by Frankryk ingelyf. Die magtelose afstammelinge van 
die Geuse moes hulle gedwee onderwerp, en toe Napoleon in 
1811 Amsterdam, wat na Parys en Rome, tot die, derde stad 
van sy ryk "verhef" is, besoek het, is hy met onderdanige eer
bewyse ontvang. 

In 11811 het Napoleon in die oe van sy tydgenote ste.rker 
as ooit tevore gestaan, en self vas onder die indruk dat sy ster 
nog hoor sou styg, maak hy hom nou klaar om die afvallige 
tsaar so verpletterend te v,erslaan, dat die hele Europa van die 
onverbiddelike noodsaaklikheid 'Om sy bevele deur te voer vir 
goed oortuig sou word. Napoleon het weI self deur die uitreik 
van sogenaamde lisensies die invoer van Britse ware, waarson-
del' hy nie kon klaarkom nie, somtyds t'Oegelaat, maar hy kon dit 
nie gedoog dat iemand andel'S die enigste wapen wat hy teen 
Bngeland kon gebruik, sou stomp maak nie, en die hoofdoel 
van sy aanval op Rusland was om die voortbestaan van die 
Kontinentale Sisteem te, verseker. 1\1et 'n leer van 600,000 man, 
waarin twintig state verteenW'oordig was, en wat slegs vir 'n 
kwart uit gebore Franse bestaan het, tr,ek hy teen die end van 
Junie 1812 001' die Niemen. Die Pruise vorm die regtervleuel, 
die Oostenrykers die linker, terwyl Napoleon self die hoofmag, 
die kern waarvan sy eie getroue Garde was, in die middel aan
voer. Tsaar Alexander kon skaars 250,000 man op die been 
bring, maar juis die g,e,weldige oormag van Napoleon het die 
Russe 'n taktiek laat volg wat vir die vyand noodlottig geword 
het. H ulle belemmer die optog van die Franse, b.v. by Borodino, 
maar hulle stel hul nie aan 'n besliste neerlaag bloot nie,. Hulle 
val gedudg terug, en die onmeetlike vlaktes van Rusland was 
hulle beste verskansing. Selfs M'oskou, die. ou hoofstad, is prys
gegee, en op 14 September neem Napoleon daar sy intrek in 
die Kremlin, die historiese. setel van die tsaars; maar nes die 
lee en onherbergsame land aan Napoleon se soldate, wat groten-

. deels van buit moes lewe, weinig prowiand verskaf he,t, so ook 
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hct 1\loskou hulle hooggespanne vel'wagtings bitter teleurgestel. 
Die strate was lceg, want die grootste gedeelte van die inwoners 
het gevlug, en dit blyk weldra dat die stad aan brand gesteek is. 
Yier dae lank het die vlamme gewoed, en Napoleon moes magte
loos uit die Kremlin die ontsettende verwoesting aanskou. Hy 
koester ce.rs nog die hoop dat die tsaar gereed sou wees om 
te onderhandel, maar sy briewe aan Alexander is selfs nie beant
woord nie, en op 18 Oktober het die terugtog begin. 

Nou ,e,ers is die mislukte veldtog in 'n kolossale neerlaag 
verander. Die verskdklike Russiese winter tree skielik in, en 
-.onder onbeskryftike ontberings en die woeste aanvalLe van die 
-vyand,· wie se getalsterkte in die tussentyd toegeneem het, vlug 
"di.e. uitgedunde reste van die gntn,de ar11lee eindelik ordeloos en 
verspreiel 001' die met sneeu en ys bedekte land. Veral na die 
.,oorgang 001' die Beresiena, waar dit die Russe geluk het om die 
haastig vervaardigde hout brugge aan brand te steek en duisende 
vlugtelinge in die vlamme en die yskoue water omgekom het, 
was die terugtog 'n reddelose debacle, en skaars 'n tiende deel 
van Napoleon se imposante leer het die grens weer bereik. Hy 
:self het die treurige slottone1e nie meegemaak nie. Onruswek
kendc. berigte uit Parys, waal' 'n sameswcring aan die broei was, 
het hom genoodsaak om kort na die tragedie by die Beresiena 
die opperbevel aan Murat, di'e koning van Nape1s, '001' te dra, 
<en in aIle haas na Frankryk terug te keel'. 

Die afloop van die Russiese veldtog het Napoleon se prestige 
'Dnredbaar geknak. Die geloof aan sy onoorwinlikheiel was weg, 
·en die. onderdrukte volke, wie se seuns by duisendtalle ellendig 
·omgekom het, skep nuwe moed en sien met vert roue uit na die 
verl-ossillg wat op hande skyn te wees. Veral in Duitsland het 
'n onwe.0.l'staanbare geesdrif vir die nasionale vl'yheidsaak op-
gevlam. Die vorste van die Rynbond, met die koning van Beier l3 

vooraan, het weI nog aan die kant van Frankryk bly staan, en 
:selfs die Oostenrykse regering onder Metternieh se lei ding was 
vereers versigtig en lou, maar in Pruise, wat in die tussentyd 
,deur die hervormings van Hardenberg en Von Ste.in ekonomies 
,en maatskaplik gesond gemaak is, was yolk en regering dit 
'cens, dat die bevrydingsuur gcslaan het. Uit Berlyn het die 
:groot Duitse filosoof, Fiehte, reeds in 1808, in sy inspirerende 
Heden an das Deutsche Volk, die toorn van Napol.eon getrotseer 
,en sy stamgenote opgeroep om weer innerlik vry en sterk te 
word, en in die vernude staat van Frederik die Grote het steeels 
meer onverskrokke leiers van die nasionale beweging opgestaall. 
Ons dink aan Theodor Korner, die jong digter-soldaat, wie se 
yerheffencle oorlogsliedere, die Gebcd ged1.l1-ende die Slag, 
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.Liitzow se Stormglejaag, ens., en he.ldedood blywende vrugte vir
sy vaderland afgewerp het; aan Arndt met sy kragtige verse
(Der Gott der Eisen wachsen liess, der wollte keine Sklaven), 
waarin die oe.r-Germaanse manlikheid tril; aan Scharnhorst,. 
wat na die voorbeeld van die rewolusie die Pruisiese leer op die· 
grondslag van die algemene diensplig gereorganiseer het; en 
aan die grys veldmarskalk, Blucher, wat deur ~y onstuimige
dapperheid en onwankelbare getrouheid die volksh~ld by uit~ 
nemendheid van die Duitse vryheidsoorlog geword het. 

In die eerste maande van di~ jaar IS13 maak Rusland" 
Pruise en Oostenryk hulle vir 'n groot oorlog teen Frankryk 
klaar. Die geleentheid was baie gunstig vir hulle, want Napo~ 
leon moes di.~ manlike krag van Frankryk uitput om nuwe leers. 
te skep, en sy vriende het hom in die steek gelaat. Op die 
getrouheid van die Rynbondvorste en selfs van koning Murat 
kon hy nie :me.er vas reken nie, en Bernadotte sou persoonlik die' 
Swede teen hom aanvoer. BeS'Dnder onheilspellend was verder
vir hom die groot suksesse van die Engelse teen die verswakte 
Franse leers in Spanje. Wellesley, wat na sy oorwinning by 
Talavera in 1809 die tietel, graaf vVellington, gekry het, v.er
ower Badajoz in April 1821 en Salamanca in Julie van dieselfde· 
jaar, en was 'n tydlank selfs in besit van Madrid. Die winter
moes hy weI w.~er in Portugal deurbring, maar in 1813 het die· 
"groot stoot" begin, en op 21 J unie verslaan Wellington vir" 
veldmarskalk Jourdan en koning Josef by Vittoria onder die 
hange van me Pi:vennee, en staan hy klaar om Frankryk in tee 
trek. 

Onder al hie.rdie moeilikhede en gevare het ~apoleon met so~ 
veel energie ,en snelheid opgetree, dat hy na daaraan toe was 
om weer sy wil op Europa af te dwing. Sy half-geoef'ende leers. 
he.t in Duitslalld verskillende belangrike oorwinnings behaal, 
b.v. by Gross-Gorschen, maar hy moes erken dat dIe weerstand 
die ke.er taaier was as ooit tev'Ore, "dat die skepsels al iets geleer
het, " .en onder die indruk hiervan het hy, vol gens sy ,eie latere
verklaring, "die grootste fout van sy lewe begaan" deur 'n 
wapenstilstand van ses weke te sluit. Tyd was juis wat sy 
vyande nodig had om hulle uiterste kragte te ontplooi en by-
mekaar te bring, en by die hervatting van die oorlog, teen die· 
middel van Augustus, het Pruise b.v. aIleen 'n leer van 160,000' 
man op die been g.e.had. Napoleon behaal nog een groot oor
winning by Dresden, maar onder die harde slae van Blucher, 
goed gesteun'deur die Russe, moes die Franse op Leipzig te.rug
val, en hier het op 17 en 18 Oktober die sogenaamde Volkeslag 
plaasgevind. De.ur die afval van die Duitse ondersteuners is; 
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-die leer van Napoleon tot 160,000 verminder, terwyl die geal
lieerde Russe, Pruise, en Oostenrykers meer as tweemaal so sterk 
was. Ilank het die Franse hulle posiesies heldhaftig verde dig, 
maar toe Bernadotte eindelik gedurende di.e, namiddag van die 
twede dag sy val'S troepe in die geveg gooi, was weerstand nie 
meer moontlik ni~, en in die nag moes Napoleon, vir die eerst~ 
keel' werklik verslaan, die pad Frankryk-toe kies. Blucher wou 
hom dadelik agterna sit, maar versigtiger raadgewers, nog altyd 
'{mder die indruk van Napoleon se mag, he,t die hande van die 
Pruisiese vegsman gebind, en Metternich probeel' om deur onder
handelinge met Napoleon 'n bevr.edigende vrede tot stand te 
bring. Hy bied hom selfs deur 'n onoffisiele gesant die soge
naamde "natuurlike grense," d.w.s. die Pirennee, die Alp.~ en 
,die Ryn, vir sy keiserryk aan. Dat Napoleon op hierdie gunstige 
voorstel nie wou ingaan nie, moet veral tae.geskrywe word aan 
die feit dat die geallieerdes '001' die algemeen nie daarby sou 
berus het nie. Vir die tsaar ,en Blucher, om nie eel'S van Enge
land te praat nie, was daar slegs een mikpunt, nl. die totale 
vernietiging van Napoleon se mag. IVlet hierdie doel voor oe 
trek Blucher in die Nuwejaarsnag van 1814 001' die Ryn. Die 
Russe en Oostenrykers volg hom weldra, terwyl in die sui de 
by Toulouse Wellington, nieteenstaande die verbitterde weer
:stand van Sou It, ook sy voet op Franse grond sit. 

:Met bewonderingswaardige moed en geesteskrag he,t Napo
leon hom tot op die laaste teen die vyande geweer, maar die 
'()ormag was t~ groot, en op Sondag, 31 Maart 1814, het die 
Russiese tsaar en die koning van Pruise aan die hoof van hulle 
:garde-troepe Parys ingery. Die keiser van Oostenryk en Berna
dotte maak ook later hulle v,erskyning, maar Soult het vir 
Wellington soveel las gegee, dat die Engelse aanvoerder nie 
·aan die triomfantlike intog kon deelne.e,m nie. Napoleon het 
hom met die oorblyfsels van sy leer buitekant die hoofstad op
gehou, en hy wou die stryd nog voortsit, maar sy veldmar
:skalke, o.a. ook die dappere Ney, was ni.~ daartoe bereid nie 
-en het hom aangeraai om te bedank. Talleyrand, wat natuurlik 
vroegtydig, die sinkende skip verlaat het, was intussen besig 
>om met di~ oorwinnaars te onderhandel, en onder sy leiding 
het die reste van die wetgewende liggame op 2 April Napoleon 
formeel van sy keiserlike amp onthef. Verder,e, verset was on
moontlik en op 11 April moes die gevalle despoot sy bedankings
,oorkonde onderteken. Hartl"Oer,~d was die afskeid van sy ou 
garde, maar mindel' verheff.end daarenteen het sy uitreis uit 
Frankryk geword, want toe hy op weg na die suidkus was om 
hom na Elba, sy verbanningsoord, in t~ skeep, het hy onder die 
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haat van die bevolking gesidder; en om onbekerrd deuT' te gIip',.. 
trek hy 'n Oostenrykse 'offisierspak aan en steek die' wit kokarde 
van die Bourbons op sy 11O.ed. 

1\1et Napoleon, die ru~verstoorder, veilig_op lill:ba, was die' 
vorste en staatsmanne in Parys dit voorlopig gou eens oor die' 
skikkings wat moes getref. word, en reeds op 30 Mei is ~ie· 
vredesverdrag deur Engeland, Oostenryk, Rusland, Prmscr 

8panje, Portugal, Sweden en Frankryk onderteken. Di.e. ou 
dinastie van Frankryk is intussen in die persoon van l.lodcwyk 
XVIII 'op die troon herstel, en as gevolg van die bemoejing.~· 
van sy minister, rralleyrand, maar ook omdat die geallieerdes.. 
die herstelde koning popuHk onder sy yolk wou maak, is hy met 
di.~ grootste voorkomendheid behandel. J1"1rankryk sou geen 
skadevergoeding betaal nie en behou selfs 'n paar van die' 
rewolusionere verowerings langs die Ryn, asook al dje kuns
skatte wat Napoleon buitgemaak het. Noord- en Suid-Nederland' 
is in een koninkryk onder die Oranjehuis verenig. Die Duitse' 
vorste behou hulle besittings en sou onderling 'n federatiewe
bond vorm. Italie sou soos voorheen uit 'n aantal onafhanklikp· 
state bestaan, met die uitsondering egter van die belangrikc: 
provinsies in die noorde, nl. die Po-dal en Venesie, wat aan 
Oostenryk moes terugval. Engeland, wat g.e.durende die oor
logsjare, naas die Kaap, al die Franse, Nederlandse en Spaanse· 
besittings in 008- en Wes-Indie verower het, was ook gere.ed 
om met enkele uit80nderings, :lVIalta en die Kaap b.v., al hierdie 
besittings aan die vroeere ,eienaars terug te gee. Die vrede is. 
werklik op 'n onselfsugtige basis gesluit. Wraaksugtigheid het 
nie op die voorgrond getree nie. Inteendeel, in Parys is blykbaar' 
daarna g.e.streef om op 'n broederlike manier die vernietigende· 
oorlogsjare af te sluit. Biie sake moes egter nog gereel word,. 
en dis bepaal dat 'n groot kongres waaraan verteenwoordigers. 
van al die Europese state sou deelneem, vir hierdie doel in 
Wene sou bymekaar kom. 

§ 4. Die Honderd Dae en die KoogTes van Wene. 

Die verrigtinge in Wene het mindel' voorspoedig gevorder 
as in Parys. 'n Gees. van onderling,c want roue het hom daar 
onder die vorste en stautsmanne geopenbaar en so erg was 
die tweedrag, dat Oostenryk, Frankryk en Engeland 'n verdrag 
teen Rusland en Pruise gesluit het en 'n nuwe oorlog nie on
waarskynlik gelyk het nie. Napoleon, wat omtrent die toestand 
in Wene goed ingelig was, en ook uit Frankryk verneem het 
da t die herstelde koning deur oordrewe tegemoetkoming aa~ 
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'die teruggekeerde rojaliste ontevredenheid onder die Franse 
volksmassas verwek, het weer 'n kans ge.sien om aIles wat hy 
;in Rusland en by 1-1eipzig verloor het, terug te wen. Met nege 
honderd man land hy op 1 1\faart 1815 by Cannes in Suid
Frankryk. Proklamasies, waarin grondbesit en ander regtc en 
voorregte, gedurende die omwenteling verwerf, aan die Franse 
'yolk gewaarborg is, en wat verder die versekering gegee het 
,dat sy adelaar binnekort op Notre Dame in Parys sou sit, hot 
sy koms aangekondig. Napoleon het op die regte manier en 

'op die regte tydstip sy laaste groot waagstuk b.egin, en by 
tdie eerste afspring het dit waarlik gelyk, asof hy blywende 
sukses sou he. Soos 'n sneeubal het sy mag aangegroei. Van 
aUe kante het die ou declgenote van sy roem, soldate, generaals, 
maarskalke, hom toegestl'oom. Ook Ney wat uitgetrek het om 
"die usurpator in kettings na Parys te bring," het hom met 
sy manskappe tot Napoleon se heskikking gestel, .en met die 
-geroep, "I-1ang leef die keiser," het die een koninklike garnisoen 
n:1 die ander sy kant gokies. Die rojalistieseoffisie:!:'e was mag
te100s. Napoleon se opmars het 'n triomftog geword. Op 20 
.l\faart was hy in die koninklike paleis in Parys, waaruit IJode
Ivyk XVIII vroegtydig na Belgic gev)ug het. 

Die nuus ult Frankryk het soos 'n donderslag in die ve:!'
gadersale van 'Vene en die Europese howe geslaan, maar die 
onmiddeUike uitwerking daarvan in die kongres het duidelik 
.3ungetoon dat Napoleon se vooruitsigte aUes behalwe rooskleu
rig was. Buitekant F:!:'ankryk hot aUeen sy swaer Murat, wat 
lwning van Napels gebly het, hom gesteun; maar 'n Oosten
rykse leer het vir Na,poleon die hoop op hulp uit Itali1e afge
:sny. 1\1urat is ve~slaan, en as 'n vlugteling sondeI' sy kroon, 
wat nou weer op die hoof van die vroeere vo:!:'s van Napels, 
Ferdinand I, genls het, moes hy met lee hande voor sy keiser
:lIke vriend in l~'rankryk verskyn. Die an del' vo~ste en regeer
,deI's van I1Juropa was dit eens dat Napoleon as "die gemeen
.skaplike vyand en verstoorder van die wereldvrede" beskou en 
tot die uite:!:'ste toe beveg moes word. 'n Gesamentlike Dproep 
tot "openbare wraakneming" is teen hom uit Wene uitgevaar
,rlig, en binne 'n paar maande was 'n halfmiljoen geoefende 
:soldate van verskillende kante op die mars teen hom. Ook in 
Frankryk was sy posiesie glad nie so gunstig soos eel'S skyn
baar die geval was nie. Die meerderheid van die F':!:'anse volk 
was moeg vir oorlog en het hom nie gesteun nie. Hy kon aIleen 
staatmaak op die ,oorblyfsels van sy vroeere leers en op die 
laere klasse, wat uit 'n nuwe omwentcling v'oordeel wou trek. 
Die keise:!:' het blykbaar ook nie meer aan sy ster geglo nie. 
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Hy was somber, en sy handelinge is nie meer deur die selfver
troue en daadkrag van vroeer gekenmerk nie. 

Napoleon kon in die tyd tot sy beskikking nie daaraan 
dink om leers net so groot soos die van sy vyande op die been 
te b:!'ing nie. Sy enigste kans was om hulle te verslaan, voordat 
hulle bymekaar 'kon kom. Dit was vir hom daarby 'n voordeel 
dat hy uit sy middel-posiesie die volgorde van sy aanvalle self' 
kon bepaal, en van hierdie voordeel het hy na vermoe gebruik 
gemaak. Aan die oostelike vyande, Suid-Duitsers, Russe, 008-
tenrykers en Italiane:!'s het hy voorlopig sy rug gekeer, want 
die groots-te gevaar was in die noorde, in Belgie. Hier wou 
twee groot leermagte 'n samesluiting uitvoer. Die e:en het uit 
Bngelse, Hannoverane en Hollanders onder die hertog van 
Wellington bestaan j die ander was die Pruise onder maarskalk 
Blucher. Napoleon het sy uiterste gedaan om deur 'n vinnige
offensief hulle apart te verslaan. Die geluk het hom eern mee
geloop. Op 16 Junie verloor Blucher die slag by Ligny, en 
gelyktydig stuit Ney vir Wellington by Quatrebras. Twee dae· 
later, op 18 Junie, pak Napoleon vir Wellington aan, en die
g!'oot beslissende slag by Belle-Alliance of Waterloo volg. Die· 
taktiek van die Engelse veldheer ,vas eenvoudig, maar in sy 
uitvoering groot. "Nie wyk nie! Va,sstaan tot Blucher of die
nag kom!" Dit was voor]opig sy enigste strewe, en hy het met. 
taaie 'v~olharding sy plan deurgevoer. Nieteenstaande die ver
'tvoede aanvalle van die Pranse, deur artillerievuur en ruitery 
gesteun, het sy manskappe hulle posiesies behou, tO't Blucher' 
en sy Pruise, verslaan maar nie ontmoedig nie, ook nie deur
reent en deurslagpaaie teruggehou nie, eindelik om half-vyf 
die agtermiddag' op die toneel verskyn. Vir die laaste keel' gOOl 
Napoleon sy he,ste veterane, die ou garde, in die geveg, maar ook 
11ulle moes in wanorde terugval. 'n Algemene teenaanval van 
\¥ ellington en Blucher se gekombineerde magte volg, en toe die
nag kom, was Napoleon se hele leer aan die vlug. Hyself het 
sondeI' hoed en sabel op 'n pCl~d gespring en deur die duisternis 
na Parys geja. 

Die ontvangs van die weerlose keiser in sy hoofstad was', 
erger as koel. Die wetgewende kamel'S het sy bedanking geeis. 
en verkry, en toe die vyandelike leers vir die twede keel' voo!" 
Pary,s verskyn, het hy dit raadsaam geag om die 'stad te vel'laat. 
en hom by Rochefort op die kus aan die Engelse 001' te gee~ 
Hy het gehoop dat sy vyande hom weer met 'n ruime mate· 
van persoonlike tegemoetkoming sou behandel, maar hulle was. 
nie geneig om hom nog 'n kans te gee ·om die wereldvrcde in 
gevaar te bring nie. Op die Engelse skip, Bellerophon, is hy 

58 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



NAPOLEON BONAPARTE. 

<dadelik as 'n krygsgevangene behandel, en op las van die 
Engelse regering, wat hierby onder toestemming van die ander 
Europese moondhede gehandel het, is hy tot lewenslange hal
lingskap op die verafgelee eiland, Sint-Helena, gevoer. 'n Paar 
troue vriende het hom daarheen vergesel. Die ses jare wat hy 
tot sy dood in ] 821 daar deurgebring het, wa,s 'n treurige uit
.loop van sy groot loopbaan. Hy was 'n siek en verbitterde 
man, en die EngeLse bevelvoerder op Sint-Helena, sir Hudson 
Tlowe, wat moes toesien dat hy nie weer ontsnap nie, het in 
-die uitvoering van sy opdrag onnodige kleinsieligheid aan die 
--dag gele. Geminag en in oneer het Napoleon sy ster sien onder-
gaan, maar betreklik gou het sy eie aangenome yolk en die 
-hele wereld sy ware grootheid weer erken, en die indrukwek
]\:cnde praalgraf in Parys, waarheen sy stoflike oorskot in 1840 
,-oorgebring is, sal altyd hesoekers trek, wat met ontblote hoofde 
sy nagedagtenis eer. Vir die jeug van Suid-Afrika, aan wie 
die oplossing van soveel problemc toevertrou is, probleme wat 
,die hoogste inspanning vereis, kan veral die weergalose energie 
\,an Napoleon tDt 'n blywende voorbeeld strek. Sy gees was so 
'groot en onverskrokke, dat hy vir geen moeilikhede, al was hullC' 
<)ok S'O hoog soos die Al pe, teruggedeins het nie. 

Na die twede en laaste verbanning van Napoleon het die 
geallieerde magte die twede V rede van Parys met Frankryk 
gesluit. Dit was feitlik 'n herhaling van die ee~ste Vrede van 
J>arys van 1814, en ons hoef dus nie in sy besonderhede te 
gaan nie. Nog sterker as tevore is egter nou die legitimiteits
beginsel beklemtoon. Onder die beskerminrg van hierdie begin
Ejel, n1. op grond van sy geerfde en goddelike~eg op die troon 
-van sy vaders, is Lodewyk XVIII weer in Frankryk herstel, 
>(n die drie belangrikste vorste van die vasteland van Europa, 
nL Alexander I van Rusland, }1-'~ederik Wilhelm III van Pruise 
Hi Frans II van Oostenryk het nog v66r hulle vertrek uit die 
1,'"1ranse hoofstad 'n "Heilige Alliansie" gesluit, die doel waar
van, hoe dan ook deur vroompraatjies verbloem, niks ande~ 
was as om die regerende vorste van Europa teen die gevare 
van rewolusionere en liberale idees en bewegings te v:>:ywaar. 
By die verdere onderhandelings in Wene, waar Metternich, die 
groot Oostenrykse minister, hom veral daarop toegele het om 
dj e bcginsels van die Heilige Alliansie in Dui tsland en I talie 
tot. voordeel vun sy eie keiserlike heer, F1rans II, deur te voer, 
Jtet die gees van reaksie 'Ook die botoon gevoer, en die geallieeroe 
-vorste en gevolmagtigdes het uitmekaar gegaan vas besluit om 
"m die naam van die Heilige en Drieenige God" die doodsondes 
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'van opstand en ongeoarlaofde vryheidsdrang gesamentlik teo
beveg. 

Egter, ook vir die wat daarna streef, is 'n blote tel'ugkeer
na wat verby is gewaonlik nie moontlik nie, en hierdie nuwe 
konserwatisme was ap slot van sake iets totaal andel's as die 
koue, rasionele konserwatisme van die agtiende eeu. Die ge
yoel het die plek ingeneem wat 'n halwe eeu tevore aan die 
verstand afgestaan wa's. Ook ondel' die vorste was daar nou 
godsdienstige dwepers, so os bv. Alexander I, wat van 'n ewige 
wereldvrede onder die Heilige Alliansie gedroom het; en waar
die rasionaliste van die ancien 1'egime nie aan die krag van 
sLliwer historiese skeppings geglo het nie en veral die Middel-
eeue as 'n treurige bloeityd van dom bygeloof, woeste geweld 
en onontwikkelde kunssmaak beskou het, was romantiese be
wondering van die verre volksverlede 'n algemene kenmerk van 
die gees van 1815. Ons sal latel' sien hoe hierdie gevoelvolle
romantiek ook die liberale in hulle stryd vir nasionale vryheid 
aangevuur het, en ons sal verdeI' moet let op die heel' like vrngte
wat dit vir die letterkunde afgewel'p het, maar dit is dinge
wat non nie aan die orde is 11ie. 

By een geestelike beweging van hierdie jare moet ons egter' 
nog stilstaan, want vir ons eie geskiedenis na 1795 en veral na 
1814 is dit van die grootste betekenis. Ons het gesien hoe die 
11'ranse omwenteling vir 'n groot deel uit 'n geloof aan die 
gelykwaal'digheid van aIle mense gevloei het. Ons het verdeI'
gesien hoe hierdie bree mensliewendheid somtyds in 'n bewon
dering van die Kaffer'S en ander sogenaamde onbedorwe nat nur
kindel's tot uiting gekom het, en hoe die sendingywer ook daar-
deur aangespoor is. N ou moet ons goed begl'Yp dat hierdie
filantropisme en negrofilisme tydens en na die Napo]('ontiese 
()orloe, d."\v.s. selfs in die periode van konserwatiewe reaksie, 
steeds sterkel' geword het. Die liberale het vil' "die regte van 
dje mens" in Europa ingetree, maar waar dit gegaan het om 
die sogenaarnde bevryding van mindel' ontwikkelde rasse buite
kant Europa, het die konsel'watiewe later ook lekker saarnge
praat, ofskoon hulle natuurlik mindel' geneig was om tot uiter
sies 001' te gaan. Die geskiedenis van die slawehandel is 'n voor
beeld hiervan. In 1783 het 'n jong man, Clarkson, 'n universi
tl'itsprys in Cambridge vel'werf met 'n opstel teen die slawerny. 
Deur sy eie argnmente innig oortuig, het hy besluit om sy lewe· 
i.e wy aan die bestryding van die slawehandel. Dat die Engelse 
koopmans van Bristol en Liverpool jaarliks om en by 50,OO()' 
bJawe van Afrika na Amerika en die Wesindiese eilande vers-keep 
het en hom dus heftig sou oppaneer, was vir hom 'n rede te: 
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rneer om te volhard, want sy eie yolk se eer was daar-by betrokke. 
By het die steun van ,Vilberforce, 'n uitstaande filantroop, in 
die Engelse parlement verkry, en ook Pitt was aan sy kant. Baie 
oortuigingswerk moes egter nog gedaan word, en vVilberforce 
het in 1787 'n vereniging vir die doel gestig. Eers in 1807 het 
hy daarin geslaag om 'n wet deur die Engelse parlement aan
g'cneem te kry, wat die verdere vervoer van slawe na Britse 
kolonies verbied het. By die kongres van Wene het die Britse 
gevolmagtigde minister, Castlereagh, vir die algehele en onmid
dellike afskaffing van die slawehandel ingetree, en op 5 Febru
arie 1815 is sy voorstel in beginse1 goedgekeur. So sien ons dan 
dat filantropiese opvattings ook onder die reaksionere konserwa
tiewe v66r en na Waterloo invloed uitgeoefen het, en met hierdie 
waarskuwing kan ons nou daartoe oorgaan om die lotge-valle 
van die Afrikaanse yolk in hierdie veelbewoe tyd te behandel. 
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DIE EERSTE ENGELSE TYDPERK, 1795 - 1803. 

§ 1. Regeerders en Regeringstelse1. 

Die opvatting word somtyds aangetref dat na die oorgawe 
van die Kaap aan Engeland op 16 September 1795 die soge
naamde despotisme van die Oosindiese Kompanjie plek gemaak 
het vir 'n verligte en liberale regeringstelsel. Ons het reeds 
gesien dat dit verkeerd is om die ancien regime in Suid-Afrika 
:u; despoties te bestempel, en ons sal nou nagaan, 6f en in 
welke opsigte die Engelse 'n beter administrasie hier ingev,oer 
het. V ooraf moet ons egter billikheidshalwe twee punte beklem
toon: (1) Die ou 'stelsel was werklik grotendeels uitgedien, en' 
veranderings was dus onvermydelik; maar (2) die Engelse besit 
\'an die Kaap wa,s so kort en onseker, dat hulle natuurlik nie 
tot drastiese innowasies sou oorgaan nie. 

Vir 'n tyd het ons 'n soort van militere bestuur aan die 
Kaap. Tot November 1795 het gene:raals Craig en Clarke en 
.admira-al Elphinstone die hoogste regeringsmag uitgeoefen, en 
na die vertrek van die twee laasgenoemdes het dit by generaal 
Craig aIleen berns. Hy het dadelik 'n welwillende honding 
teenoor die koloniste ingeneem. By die kapitulasie is 'n reek,s 
van beloftes aan hulle gemaak. Die Engelse bevelvoerderrs het 
o.a. die versekering gegee, dat die koloniste al die voorregte 
"\vat hulle besit, hulle godsdiens ingesluit, sonder enige veran
dering' sou behou; dat geen nuwe belastings sou ingevoer word 
nie, maar dat, weens die agteruitgang van die kolonie, die be
staande belastings, S'O vel' soos moontlik, verminder sou word, 
en dat, om die depresiasie van die papi'ergeld te voorkom, die 
grond en vaste eiendom van die Kompanjie as die onvervreem
bare dekking daarvan sou ,beskou wOlld. Op hierdie kapitulasie
voor,vaardes het verdere gerusstellings ,gevo]g. 'n Proklamasie 
is onmiddellik uitgevaardig, waarvolgens aIle monopolies afge
skaf en die handel in Suid-Afrika vry was. Hoe die Engelse 
hierdie sogenaamde vryhandel egter opgevat het, salons onder 
'n ander hoof bespreek. 

Die mees ing:rypende veranderings van Craig was op kon-
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stltusionele gebied. Dit spreek van self dat die ou Politieke 
Baad onmiddellik verdwyn het. Die bevelvoerder het weI sy 
onderge.skiktes geraadple.eg, maar hy het die hele. regeringsver
antwoordelikheid gedra en sy mag was outokraties. Ook die 
Kollegie. van Burgerrade is enigsins gewysig, maar dit het 
feitlik net 'n nuwe naam gekry. Dit heet nou die Burge~
Senaat en bestaan uit ses koloniste; maar hulle het hul getalr 
'i'olgens die ,ou gebruiklike. prosedure, deur ko-opsie onder
regeringskontrole aangevul, en hulle moes, soos voorhe.en, in 
Kaapstad munisipale pligte ver!.'ig, in die Kaapse distrik die 
administratiewe werk van 'n afdelingsraad doen, en vir die 
algemene belange van die lwloniste by die sentrale regering 
optree. Generaal C!.'aig het, vir die res, die ou Hollandse 
brstuurlike liggame laat voortbestaan en, so vel' moontlik, die 
administratiewe poste met Hollandssprekendes gevul; maar 
hulle moes natuurlik anti-r~wolusioner en Engelsgesind wees_ 
Hierdie twee kenme!.'ke het dan ook gewoonlik saamgegaan. 

Die Kaap was strategies en as 'n kolonie so belangrik, dat 
.lie Britse regering kort na die verowering tot die aanstelling 
van 'n goewerneur oorgegaan het, en hulle keuse het geval op 
lord Macartney, 'n man wat o.a. as gesant na Rusland en Sjiena. 
~n as goewerneur van Madras veel ondervinding in die buite
land en die kolonies opgedaan het. Hy het in Mei 1797 sy 
werk hier begin, en die nuwe militere bevelvoerder, generaal 
Dundas, wat onde!' hom gestel is en vir generaal Craig opgevolg 
het, was toe oak reeds hier. John Barrow wa,s :Macartney se 
sekretaris en het onder sy beskerming ouditeur-generaal gewo!.'d~ 

]Het die nuwe goewerneur is oak 'n nuwe gees in die 
administrasie ingevoer, die ongelukkige gee,s wat in Bar!.'ow b.v. 
so duidelik aan die dag getree het. Macartney was sestig jaar 
oud en nie vatbaar vir nuwe idees en indrukke nie. Hy was 
erg konserwatief, 'n geswo!.'e vyand van alles wat oak maar
die kleur van die Franse Omwenteling gehad het, en daarby 
baje prikkelbaar, - die gevolg miskien van sy Ierse afstamming 
en jigaanvalle. Tiepies van sy geaardheid en politiek was sy 
optree in die geval van H·endrik Eksteen van Bergvliet, Wyn
herg. Hierdie heel', blykbaar 'n ondersteuner van die J akobynse 
beginsels wat Macartney nie kon uitstaan nie, het sy vriende· 
na die bruilof van sy dogter uitgenooi en op die kaartjies, na 
die Franse voorbeeld, die gelykheidstietel burger gebruik. Op 
die troudag het 'n afdeling dragonders bevel gekry "to proceed 
to the festive assembly of Citizens," en Eksteen moes hulle in 
sy huis opneem, totdat hy by die goewe!.'neur vir sy wangedrag 
om ekskuus gevra en 'n borgtog van £1000 gelaat het, dat hy 
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hom nie weer aan sulke "offences against the government" sou 
skuldig' maak nle. 

Die inkwartiering van soldate by privaat persone. was. 'n 
geliefkoosdc strafmaatreel van Maca:!:'tney. Hy kon dit na har
telus aanwend, want die outokratiese volmag, wat Craig reeds 
Lesit het, was in sy geval deur 'n duidelike instruksie van die 
Britse regering aan hom gegee. Daa!'in lees ons: "It is Our 
especial command that an the powers of government within 
the said Settlement, as well Civil as J\i[iIitary, shan be vested 
solely in you Our Governor." Dat :Macartney sy volmag ge
b!'uik het om sy eie sakke en die van sy gunstelinge te vul, 
mag ogter nie beweer word nie; onder hom was die adminis
trasie sui weI' - maar baie duur. Hy self het £12,000 per jaar 
gekry; generaal Dundas, wat naas milite:!:'e bevelvoerder ook 
luitenant-goewerneur was, £3,000; die koloniale sekretaris, 
A ndrew Barnard, die man van lady Barnard, £3,500; Hercules 
Ross, di.e. assistent-sekretaris, £1,500; Greene en :Maxwell, di'(~ 
twee doeane-hoofde, Barrow, die ouditeur-generaal, Buckley, die 
betaalmeester - elk £1,000, en Jessup, 'n ander doeane-beampte, 
£700, Hier het ons reeds 'n jaarlikse uitgaaf van £24,700, en die 
~om, wat deur die kolonie moes opgebring word, sou, in :!:'iksdalers 
bereken, nog groter word, aangesir:m die genoemde salarisse 
~almal in pond sterling vasgestel en die papiergeld aan depre
sieer was. Die geld vir hierdie ontsaglike sivi'8le Iys moes die 
Kaapse regering uit die Iandskas haal, en in 1796 was sy tota1e 
inkomste in riksdalers 'n som wat iets meer as £23,000 verteen
woordig' het. Hoe dit kon gebeur is 'n vraag wat ons later sal 
besighou. 

Lord Maca:!:'tney het'n verandering in die Raad van Jus
tiesie gemaak. Die ledetal is tot ag verminder, en die regters, 
waar hulle vroeer as beamptes of burgerrade geen spesiale ver
goeding ontvang het nie, het nou sala:!:'isse begin trek - onge
twyfeld 'n verbetering op die ou sisteem. Die hoofregter het 
'2,000 riksdalers per jaar gekry en die an del' lede van 1,000 
tot 500 riksdalers. Teen die vonnisse van die Hoe Ge:!:'e~shof, 
sons dit voortaan geheet het, kon geappeleer word by die hoogste 
:appelhof in Suid-Afrika, wat uit die goewerneur en die luite
lnant-goewerneur bestaan het. 'n Verdere appel aan die Ironing 
in Rade, d.w.s. die B:!:'itse l\1inisterie, kon in sommige gevalle 
toegelaat word. In die verbygaan kan ons hier se dat die pyn
bank met die koms van die Engelse uit ons regswese verdwyn 
ihet. 

'n Ander groot vel'betering, wat onder Macartney ingevoel' 
is. was die byna algehele afskaffing van die fooistelsel. Die 
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-beamptes het vaste salarisse gekry en was nie meer geregtig 
-op die aanvullende ,emolumente, wat vroeer so 'n belangrike 
''Cn geheimsinnige deel van hulle inkomste uitgemaak het nie. 
In die geval van die fiskaal is egter nog 'n uitsondering ge
maak; sy r,eg op 'n derde deel van die boetes, deur die Hoe 
-Geregshof opgele, is verdeI' erken. 

Die "skoon administrasie" van IVIacartney is na sy vertrek, 
in November 1798, deur Dundas, die agerende goewerneur, 
voortgesit; maar onder sir George Y onge, wat in' Desember 
1799 die plek van lord :Macartney k'om inneem het, het dit 
gou geblyk dat outokratiese mag in die hande van 'n slegte 
goewerneur tot groot onheil.e en misbruike kon lei. Y onge was 
totaal onbevoeg vir sy betrekking aan die Kaap; hy was nie 
hI staat om 'n brief reg op te stel 'of selfs te spel nie; en 
by het desnieteenstaande 'n baie hoe dunk van sy eie bekwaam
heid en waardigheid gehad. Kort na sy aankoms het hy, uit 
blote selfsug en hooghartigheid, die inwoners van Kaapstad 'n 
groot onreg aangedaan; die ou Kompanjiestuin, hulle gelief
koosde wandelplek, is gesluit en vir die goewerneur en sy 
vriende gereserveer. Weldra was hy ook met sy belangrikste 
·ondergeskiktes oorhoop, en minderwaardige vleiers is deur hom 
beguntsig. Die toon van sy depesjes, waarin hy hom op 'n 
baie ongunstige manier 0'01' die Kaapse beamptes uitg,elaat het, 
'en ernstige klagte 001' sy bewind, het die Britse ministers laat 
insien dat sy aanstelling 'n fout was, en op 19 April 1801 het 
'n skryw,e van die sekretaris van kolonies, waarvolgens hy on
middellik na Engeland moes terugkeer, die Kaap bereik. Hy 
het ook opdrag gekry om die regering weer aan generaal Dun
-das 001' te ge.e, wat op 21 April geskied het; maar omdat die 
Britse admiraal in Simonstad, die Britse vlootbasis, met wie 
hy ook op 'n slegte V08t gestaan het, geen oorlogskip tot sy 
beskikking wou stel nie, kon hy, innig gebelg, e,ers op 29 lVlei 
met 'n privaat skip die reis na Sint-Helena begin. Daar moes 
hy weer vier maande vertoef, en to.e hy eindelik in Desember 
in l~ngeland aankom, moes hy nog die verdere vernedering 
{)ndergaan, dat lord Howard, die sekretaris van kolonies, hom 
nie wou sien nie en hom laat weet dat 'n ondersoek omtrent 
:sy gedrag as goewerneur aan die gang was. 

Die rapport van die kommissie van ondersoek het groot 
skandale aan die lig gebring. Yonge se sluiting van die Kaapse 
tuin en sy invoering van verskillende nuwe belastings, b.v. 'n 
jaglisensie van £1 per jaar, asook sy verdubbeling van die 
:aksyns op brandewyn, is as teenstrydig met die kapitulasie
voorwaardes bestempe!. Dit het ook geblyk dat hy hom aan 
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'n ander verkragting daarvan won skuldig maak. Hy het 'n 
landbou-departement ingerig en aan die hoof daarvan 'n sekere 
mnr. Duckitt aangestel. Duckitt met sy an del' eksperte moes, 
die boere leer om progressiewe Engelsemetodes in hnlle" bedryf 
te volg. 'n Groot m'odelplaas is naby Klapmuts .aan~ele, wa~r
op weldra £8,000 gespandeer is, maar ongelukJng VII' DnckItt 
het droogtes in die eerste jare sy wetenskaplike-bewerkte lan
derye Inks 1aat (}pbrmg nie, en die konserwatiewe maar pral~
tiese boere het weinig fidusie in sy eksperimente g,ekry. DIt 
het ook lanK geduur voordat hulle die werklike voordele van 
die nuw,e,rwetse ysterploee, wat op die modelplaas gebruik is, 
ingesien het; maar in hierdie rigting het Duckitt se werk tog 
uiteindelik goeie vrngte afgewerp. Vir ons is hierby nou van 
belang, dat Yonge aan die hoof van die, landboudepartement 
groot stukke regeringsgrond as privaat besit wou oordra. Hy 
won, met ander woorde, aan die dekking van die papiergeld 
begin torring. Of dit werklik die waarde daarvan ongnnstig 
sou belnvloed het, is 'n kwessie waarby ons nie hoef stil te 
staan nie. Dit sou in elke geval in stryd gewees het met die 
kapitulasie-voorwaardes, en die Burger-Senaat, getrou aan die 
tradiesi.e, van die Burgerrade, het daarteen geprotesteer; maar 
die goewerneur het hom nie aan hulle gesteur nie, en aIleen 
sy terugroeping' het sy plan verydel. Ve.el erger nog was die 
onthullings om trent groot geldsomme wat onder di'8 oe en met 
die medewete van ¥onge in die sakke, van sommige van sy 
ondergeskiktes gevloei het. Hooggesalarieerde poste is spesiaal 
vir sy gunstelinge geskep, en knoeiery by die uitgifte van 
kontrakte, waarby b.v. die aide-de-carnp van die goewerneur 
£2,000 ingepalm het, het meermale voorgekom. 

N a die val van sir George Y onge he,t generaal Dundasr 
tot die teruggawe van die Kaap aan Nederland, die regering 
gelei. Onder hom kry ons weer 'n mee,r simpatieke en suiwer 
administrasie, maar vir die g'oeie verstandhouding tussen vel'
oweraars en verowerdes was. dit noodlottig dat manne van die 
stempel van Macartney en Y ongc in hierdie tydperk aan die 
Kaap geregeer he.t. Ook die politieke gebeurtenisse het onge
lukkig meegewerk om Boer en Brit van die staanspoor teen 
mekaar in die harnas te ja. 

§ 2. Die Onderwerping van Graaff-Reinet. 

Na die verowering van die, Kaap het die inwoners van die 
twee naaste binnelandse distrikte hul nie verdeI' teen die 
Engelse versit nie. Die, beloftes van Craig, die instandhon van 
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hulle ou instellings en die mooi mark, wat onmiddellik weer in 
Kaapstad opgeskiet het, het hulle gewillig gemaak om in die 
v,erowering, voorlopig altans, te berus en 'n eed van getrouheid 
.aan koning Georg III van Engeland "vir so lang 'n tyd a3 
:sy lVlajesteit in besit van die kolonie s'ou bly," af te Ie. Die 
nuwe toestand het vir hulle dan ook weinig veranderings mee
'gebring. Landdros Bletterman van Stellenbosch het op sy eie 
versoek afgetree en Ryno Johannes van del' Riet, 'n Anglo
man, d.w.s. 'n Engelsgesinde Oranjeman, is in sy plek aange
'stel; maar die he.emrade het soos vroeer vergader; ds. Borcherds 
het sy bediening vervDlg; die boere kon ongestoord hulle bedryf 
voortsit en uitbrei; en die kindel's het in die skool Hollands 
ge1eer, op die Braak kennetjie gespeel en hulle vlieers laat op
'gaan en in die Eersterivier geswem. Ook in Swellendam is 
die ou voor-rewolusionere toestande herstel. Die "N asionale" 
regering is ontbind, ,en landdros Faure het sy werk hervat. 
'Tot sy sekretaris is benoem ,Andries Stockenstrom, 'n Sweed 
van gcboorte, wat in die jare '80 'n beampte van die Kom
panjie aan die Kaap geword hot. Hy en veral sy meer bekende 
seUll sou 'n groot rol in ons geskiedenis speel. 

nIet die Graaff-Reinetters het Craig nie so maklik klaar 
'gespeel nie. Hy het voorlopig vir Gerots as landdros erken, 
maar hy het gelyktydig sy besluit meegedeel om iemand andel'S 
tot die betrekking te benoem. Frans Bresle,r, 'n vurige Oranje
mall, wat onder De Lille as offisier gedien het, is daarvoor uit
gekics, en op 9 Februarie 1796 het hy in Graaff-Reinet aan
gekom. Sy instruksies was om die verlede as afgedaan te 
beskou, die koloniste te konsilieer, "and if he should find that 
the Bushman, gr'Dwn bold through want of proper exertions 
to stem their progress, had become formidable, and that he 
required powder and ball for the parties he might find proper 
to send on commando, he needed only to say so to be imme
,diately supplied from the government stores." Hy het dan 
,ook onmiddellik na sy aankoms 'n kommando teen die Boes
mans gestuur. Betel' kon hy nie begin het nie, en tog - sy 
konsiliasiepolitiek het nie die verwagte vrugte afgewerp nie. 
Die oorsaak hiervoor moet gesoek word in sy verdere optree, 
()pruie,nde elemente onder die boere, en hulle sterk onafhank
likheidsin. 

Op 22 Februarie vergader die heemrade, die lede van die 
krygsraad, daaronder Adriaan van J aarsveld, en die volksver
teenwoordig.e,rs, en hulle nooi Bresler uit om die doel van sy 
k'oms uit te leo Hy maak sy verskyning, deel mee dat hy as 
landdros die administrasie op 'n simpatieke manier sou lei, en 
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maak bekend dat hy dieselfde agtc.l'middag om twee UtII' by
'n vergadering van die heemrade die voorsitterstoel sou beklee~ 
Hy is gevra, of die volksYerte,enwoordigen, ook daarby teen
woordig 1mn 'wees, maar sy antwoord was dat hy hulle l1i~ 
kon erken nie. Om twee UUl' laat hy die drosdyklok lui en 
die Engdse vlag daarnaas hys. 'n Aantal opgewonde burgers, 
wat op die toneel verskyn het, cjs dat die vlag onmiddellik 
weer neergehaal moes word. Bresler weier, maar hy kon h ulle
nie verhinder nie, t·oe huUe self die simbool van die vreemdc' 
veroweraar aftrck. IntussCll het die temperatuur van alma!: 
gestyg, en onder rumoer roep Bresler, of die omstaanders die~ 
koning van Engeland as huUe VOl'S en generaal Craig as huUe 
goew.e,rneur sou erken, en of hulle gereed was om die eed van 
getrouheid af te Ie. Niemand was bereid om dit te do en nie~ 
en aan Bresler is meegedeel dat l\1arthinus Prinsloo van die: 
Bosberg, die. gekose volksleier, die eedaflegging verbied en 'IT 

vergadering op 22 .Maart bele het, om sake finaal to reel. In 
die hoop dat hy met die hulp van 'n gematigde man so os. 
Gerots in staat sou wees om die burgers in die tussentyd guns
tig.er te stem, het Bresler voorlopig 11ierby berus; maar die
aanhanklikheid van die Graaff-Reinetters aan die State,-Gene
raal ·of, miskien juister uitgedruk, hulle ingenomendheid met 
die rewolusioncre le,ersteUings, was sterkel' as hy kon vermoed; 
en opstokers, wat hier vel' op die grens 'n pragtige arbeidsveld 
gekry het, was onvermoeid besig om die mense tot v,e,rset aan 
te spoor. Die belangrikste onder huUe was die distriksdokter,. 
Jan Pieter Woyer, 'n Jakobynse vuurvr.eter. Op din verga
dering van 22 :Maart, waar l\1arthinus Prim'l1oo, Carcl 'rrigardt 
en Adriaan van Jaarsyeld die hoofwoordvoerders van die bur
gers was, het huUe geweier om hul aan die Britse g~c.sag te 
onderwerp. Voorstelle is egter daar aangeneem waarin die: 
bereidwiUigheid van die Graaff-Reinetters om met die I1Jngelse 
regering op 'n vriendskaplike voet te verkeer en die ou handels
verbindings met die hoofstad voort te sit, tot uitdrukking gekom 
he,t; maar die verteenwoordigers van die oostelike grensboere
wou hulle eie regering behou. Bresler wat 001' geen militcre 
mag beskik het nie, moes dus op 25 Maart die terugreis na 
Kaapstad begin. Tot groot spyt van di~ burgers is hy weer 
daarheen vergesel deur ds. van J\'Ianger, wat met hom gekom 
het om die werk in sy gemeente te hervat, maar ni.e. onder die· 
"Nasionale regering" wou dien nie. 

Toe Craig van die gebeurtenisse in Graaff-Reinet berlg 
ontvang, het hy voorbereidsels begin tref om, desnoods met 
geweld, vir Graaff-Reinct tot onderwerping te bring. 'n Afde-
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ling Hottent'ots, diePandoers, is vir die diens op dic grens 
onder die wapens geekskerse.el', en majoor King' met drie hon
derd soldate, klaar om dadelik 001' die berge te trek, is in 
Stellenbosch gestasionneer. Hier was eindelik weer 'n onder
breking van dic stil dorpskwe onder die eikelane, en nog meer 
opgewondenheid sou w,eldra versprei word, die gevolg van 'n 
gebeurtenis wat voorlopig a1 Craig' se aandag in beslag geneem 
het, en die aft.oop waarvan 001' di.e hele kolonie met spanning 
afgewag is .en vir die Graaff-Reinetters van deurslaggewende 
betekenis was. 

In die begin van 1796 het die N ederlandse regerillg, nou. 
soos ons weet, in verbond met die F-'ranse republiek, 'n vloot 
van nege skepe 'Onder die bevel van admiraa1 [lucas gestuuI" 
om die Kaap weer uit die hand~ van Engeland te ruk. Die 
uitrusting was gebrekkig en die getalsterkte van die totale be
manning, skaars 2,000, heeltemal onvo1doende; die hev('lvoerdeI" 
was ook nie vir sy taak opgewasse nie, en, miskien omdat hy 
te stadig was, het daar van die voorgeste1de samewerking met 
'n Franse eskader niks gekom nie; maar die N ederlanders was 
onder die indruk dat die kolonist.e. 'Onmiddellik bv die verskyn
ing van die vloot teen die Eng.else in opstand ~ou kom. bat 
dit nie gebeur het nie was die gevo1g van die versoenende. poli
tick van Craig en dic verbluffende mag waaroor hy kon beskik. 
Vit die transporte aang,c,vu1, styg die Kaapse garnisoen .luis 
in hierdie tyd t·ot 'n getalsterkte van byna 7,000 mall, en Elphin
stone, kort tevore uit lndie teruggekeer, voer bevel 001' 'n v100t r 

veel st.erker en betel' uitgerus as die Nederlandse. In Augustus 
1796 seil I~ucas Sa1danhabaai in. Hy tree met "Vaderlands
gesinde" koloniste in verbinding en verneem van hulle hoe 
goed die Engels.e. hu1 vir sy korns k1aargemaak het. IIy bcsluH 
om na l\:Iauritius deur te scil, maar dit was te laat. Op 16 
Augustus verskyn E1phinstone se skepe by die ingang van dic· 
baai, terwyl Craig met 2,500 man 0'01' die sandheuwels opdaag .. 
'n De,el van Ilucas se rnanskappe was reeds in opstand en rocp: 
"Oranje boven! Dc dood aan de Patriotten!" en sondeI' om 
'n slag te waag kapitu1eer hy die volgende oggend. 

Die nuus van hierdie ncerlaag het baie gou die grens bereikr 

maar ook nog voor clit daar bekend was, het die klaarblyklike 
oormag van die Engelse en die gematigde raadgewings van 
Gerots en Oertel, sy sekretari8, die mense tot ander insigte 
gebring. Veral die bewoners van die Snceubel'ge en ander 
dele van Graaff-Reinet distrik, wat nie onde.r Kafferiwvalle [leZy 
het nie, was nou bereid om die Britse gesag te erken, en op 
22 Augustus is 'll besluit met so 'n strekking dan ook aang.e-
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neem op 'n vergadering in Graaff-Reinet. Adriaan van J aars
veld was teenwoordig en het die genoemde besluit met sy hand
tekening ondersteun, maar ander verteenwoordigers van die 
:suidoostelike grenswyke was daar nie. Die boere van Bruin
tjieshoogte, Swartkopsrivier en die Suurveld, vir wie die Ban
toegevaar altyd die hoofsaak was en, onde,r wie ook, as gevolg 
daarvan, die rewolusionere onrusstokers 'n groot aanhang had, 
was oor die algemeen nog nie so gereed om die spinnekopvlag, 
so os hulle die Ulnion Jack g,e,noem het, oor hulle te laat waai 
nie. Rulle wou eers die versekering he dat 'n Kafferpolitiek, 
wat vir hulle v·oordelig sou wees, gevolg sou word. Rulle stuur 
dus in November 1796 vir WilLe,m Prinsloo, die seun van lVIar
thinus Prinsloo van die Bosberg, en nog 'n afgevaardigde na 
generaal Craig om o.a. die volgende toeseggings van hom te 
probeer kry: hulle wou die reg he om g.esteelde beeste in Kaf
ferland te gaan haal en om die byna onbewoonde gebied tussen 
die Konap- en Katriviere vir die 'Vitman in beslag te neem; 
Bresler was nie simpatiek genoeg teenoor die boere en moes 
·dus nie te,ruggestuur word as landdros nie, die heemrade moes 
nie meer deur ko-opsie aangevul word nie, maar deur die yolk 
gekies word. In hierdie laaste versoek het ons 'n duidelike 
uitvIoe,isel van die Franse r,ewolusiegees, wat hom trouens ook 
in uitdrukkings so os V oZkst1em, V oZksvriend, ens., destyds op die 
grens geopenbaar het. Craig het beslis geweier om op hierdie 
voorstelle in te gaan, maar te,rwyl hy prinsipieel die burgers 
die reg ontse om by die benoeming van 'n Ianddros saam te 
praat, is Gerots voorlopig in sy betr8kking gelaat en Bresler 
nie terugg,estuur nie. Craig proklameer verder 'n algemene 
amnestie, maar sluit vir Woyer daarvan uit. Die gemoedere 
kom enigsins t·ot bedaring, en Gerots administreer die distrik 
as 'n Britse be.ampte. Woyer het weI nog 'n poging aange
wend om opstand te verwek, maar dit het hom nie geluk nie. 
Ry het nl. op 'n Deense skip uit Algoabaai na Batavia geseil 
-en die goe,werneur-generaal daar beweeg om 'n klein vaartuigie, 
die H aasje, met 'n voorraad ammuniesie en kanonne na Suid
Afrika te stuur. Erens langs die kus sou die lading vir die 
boere aan wal gesmokkel word; maar die H aasje het nie verder 
as Delagoabaai gekom nie. Dit is daar deur 'n Engelse skip 
buitgemaak. 

§ 3. Die Van Jaarsveld-Rebellie. 

Toe Macartney in Mei 1797 aan die bewind kom, was die 
toestand langs die oosgr,e,ns betreklik gunstig. Selfs die Kaffer-
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kwessie bet 'n enigsins gunstige kleu!' gokry. 'n Tyd tevore, 
In 1796, het Gaika vir Slambie verslaan, gevang en na sy eie 
l\.raal gebring, waar die gewese regent goed behandel, maar ook 
goed opgepas is. Die onderlinge stryd tussen die hoofde, wat 
so dikwels die bron vanonlus'te in die kolonie was, het dus 
ook bedaar. Daar was egte!' brandstof genoeg oor. Die Goenoe
kwebe onder Koengwa en ander stamme het nog altyd in die 
Suurveld gewoon en rondgetrek, en die vee van die boere daar~ 
asook van die bewoners van Bruintjieshoogte, was gedurig aan 
Imlle !'ooflus blootgestel. So erg het dit in die winter van 1797 
geword, dat Gerots 'n kommando moes oproep. V oor en a}eer 
die duidelike en kragtige afskeidingspolitiek van die jaar 1780 
weer gevolg sou word, was 'n blywende terugkeer tot rus, o!'de 
en vciligheid nie moontlik nie. Ongelukkig had die blankes ook 
~;kuld daaraan dat die Kafferkwessie verward en onheilspellend 
g'ebly het. Ons mag ons nie 'n verkeerde voorstelling van die 
ooe!'c op die grens maak nie. Dieonrusstokers onder hulle was 
nie almal vreemde awenturiers nie. Uit hulle eie geledere het 
ook manne gekom, "vie so sedelike beginselloosheid en oordrewe 
rewolusionere teenkanting teen alle gosag vir die beskaafde 
samelewing baie gevaarlik was. Die uitstaande voorbeeld van 
hierdie klas was Goen!'aad Buys (of du Buys). Lichtenstein 
het 'n mooi beskrywing van hom nagelaat. Hy was sewe voet 
lank en reusag,tig sterk} maar mooi geproporsioneer; en sy goed 
gevormdc gesig, hoe voorhoof, rustige uitkyk en waardige hou
ding het alles daa!'toe bygedra om van hom 'n indrukwekkende 
verskyning te maak, maar agter die trotse onverskrokkenheid, 
wat uit sy oe geblits het, en die enigsins minagtende glimlag 
om sy lippe, wasook tekens van bedekte sluheid. Hierdie in
teressante man, wat onder gunstiger omstandighede die sentrale 
figuur van 'n heldegedig kon gewees het, het 'n onheilige ve!'
bond met die barbarisme gesluit. Om nie onder Engellse heer
skappy te staan nie, maar ook omdat dit vir hom aangenaam 
was· om onder die Kaffers te lewe en te heers, het hy hom na 
Gaika se kraal begewe, die man van die koninginmoeder geword 
en s6 veel invloed verkry. Deur die onwaardige rol wat Buys: 
gespeel het en die bemoeiinge van ander boere, soos Jan Botha, 
\vat ook oo!' die grens getrek het, is die witman by die Kaffer 
gckompromitteer, en dit strek die mense van Bruintjicshoogte 
(:D die Suurveld nie tot eer dat 'n gedeelte van hulle somtyds 
na die raadgcwings van sulkc verraai'ers van die blank beskawing 
geluister het nie; maar ons moet ve!'sigtig in OM oordeelvelling 
vvees: jare van anargie gee dikweis die slegte elemente 'n kans 
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om invloed uit te oefen, en selfs Buys maak nog altyd 'n baie 
nlOoi vertoning naas die groot Europese rewolusieheld, die 
~merige ~larat! 

~1acartney se eerste stap teenoo:!:' die grensboere was nie 
hereken om vert roue in "die ou edelman," soos die koloniste 
hom genoem het, by hu]]e te wek nie. Kort na sy aankoms aan 
die Kaap, toe hy, vol gens sy eie getuienis, nog glad nie geweet 
(:(It waar Graaff-Reinet g'elee was nie en aan die ander kant 
log reeds die binnelandse koloniste als onbeskaafde barbare be
stempel, stuur hy vir Bresler om Gerots se plek in te neem, ('11 

,,1 (I avoid totally depending on him (Bresler) and to discover 
how far the same objects may appear alike to British and 
Dutch eyes," laat hy John Barrow vir die nuwe landdros ver
gesel.'n ~linder geskikte gesant as die laasgenoemde om die 
Bngelse :!:'egering in 'n gnnstige lig aan die grensbewoners voor 
te stel, kon by moeilik uitgekies het. Of Barrow ooit meer as 
'n paar woorde van hulle taal geken het, is twyfelagtig; en 
op hierdie eerste reis was hy seker nie in staat om :sonder 'n 
tolk met hulle gedagtes te wissel nie. Van die staanspoor af 
yind ons by hom 'n onwanke1bare minagting en ve:!:'oordeling 
van die boere, veral van die oostelike hinneland. By noem 
hu11e deurgaans "peasants," wat hulle natunrl ik nil' was nie, 
en omdat hulle nie soos Engelse "peasants" jolige kermisse 
gc bad of op die "village green" om die l\lei paal gedans het 
11ie, meen by dat onskuldige vermaaklikhede nie vir hulle be
::;taan nie. Hy was uiteindelik so oortuig van hulle totale on
Ll'uikbaarheid as koloniste dat hy'n vooI'stel maak om tien
duisend Sjinese in te voer en op die land te sit. Die sou, dit 
was sy blye verwagting, gou die Hollandse boere hier uitleef! 
naar dit was veral Barrow se honding teenoor die naturelle 
wat sy sending 'n ongelukkige mylpaal in ons geskiedenis mnak. 
Met sy verskyning op die grens begin, kan ons ,ge, die dric
hoekstryd tussell Boer en Brit en Barhaar. 

Bresler en sy geselskap, wat verder uit ag drag'onders )y)
staan het, kom teen die end van Julie 1797 by die Drosdy van 
Uraaff-Reinet aan. Hul1e kry 'n beter ontvangs as wat hulle 
verwag he,t. Gerots dra onmidde.llik sy amp aan Bresler O~)l', 
en die boere maak verder geen beswaar om die eed van getrou
heid af te Ie nie. Die vooruitsigte was gunstig; maar toe Bresler 
~~r opdrag en planne verder bekend maak, kom daar al dade lik 
'n wanklank - en weI in verband met die naturellevraagstuk. 
Die Sneeubergers kon tevrede wees; die Boesmans was, volgens 
i\ i a cartney se instruksies, "perfect savages" met wie die vrede 
moeilik kon bewaar bly, en dit sou die vernaamste plig van die 
1anddros wees "by ordering regular expeditions to protect the 
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:ll habitants in their possesions against the Bushmen." Vir di~~ 
hewoners van di.e suidoostellke wyke was daar egter mindel' aan
g'pname nuus: geen kommando sou teen die Kaffers gestuur word 
nie, maar Bresler en Barrow sou die hoofde gaan sien en sakp 
ind,erminne met hulle probeer skik. Geen wonder dat die Sneeu
bergers heeltemal gereed was om onder Britse gesag te staan" 
en dat Barrow hom 001' hulle baie gematigder en somtyds selfs 
met v,eel waardering uitdruk! Geen wonder egter ook dat hy 
in die Suurvelders en die mense van Bruintjieshoogte geen 
enkele deug, uitgcsonder dan die gasvryheid, kon ontdek nie" 
want daar was weinig in die opdrag van die landdros om hulle: 
wantrou te laatsluimer, en dieekspediesie van Br,esler en 
Barrow was dan ook eintlik die herbegin van die l\1:aynier
politiek waaronder hulle reeds so veel gely het. 

Die twee regeringsverteenwoordigers, deur twee heemradc: 
vcrgesel, het op 11 Augustus Graaff-Reinet v,erlaat. Hulle het. 
eel'S Algoabaai gaan inspckteer en van daar deur die Suurveld 
gercis. In hierdie del.e was veel Kuffel's woonagtig, en toe die 
gevra is, of hulle dan nie weot dat die Visrivier die grens van 
die Kolonie is nie, antwoord hulle bevestig.end, maar voeg daaI'
by: hulle volg slegs die voorbeeld van die boerejagters in Kaffer
land, en hulle kan nie terugkeer nie, want Gaika is hulle vyand. 
Bresler en sy vriend sien kans om hierdie moeilikhede van die 
goeie natuurkinders uit die weg te ruim: 'n bevel, deur Macart
ney gedikteer, dat geen blanke meer 001' die grens mog gaan 
nie, en dat die boer,e, selfs hulle Kafferbediendes na hulle eie 
land moes terugstuur, sou die gewenste afskeiding van die kant 
van die koloniste bewerkstellig, en met Gaika sou 'n oore.enkoms 
get ref word om sy gewese vyande vriendclik te ontvang. Alles 
het dan ook skynbaar baie goed van stapel geloop. Oorkant 
die Visrivier, in sy kraal naby die Keiskamma, het die kom
missie die jong opperhoof ontmoet. lIy het 'n baie gunstige 
indruk op hulle gemaak en met die grootste bereidwilligheid 
al hulle wense toe,gestaan. Vir Barrow was dit 'n groot genoee' 
om eindelik wetI' met '11, IlOogstctande v1'eemde ret8, met mense 
wat, in teenstelling t:ot die boere, openhartig, dapper en opge
wek was, in aanraking te kom: Hy was dan ook dadelik daar
van oortuig dat al die, onluste op die grense deur die roofsug en 
wrcedheid van die blankes veroorsaak is, 'n standpunt wat die 
regering onder sy belnvloeding (hy tog het vol gens Macartney 
die regte oog gehad 1) onmiddellik aanvaar het. Hoogs voldaan 
lwm die twee vredestigters op 30 September weer in Graaff
Heinet aan. Dat hulle reis nie aIleen 'n hopelose mislukking 
nie, maar ook die uitgangspunt van 'n noodlottige politiek was,. 

73 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



GESKIEDENIS VIR SUID-AFRIKA. 

sou hulle nooit erken het nie. Maar so was dit tog! Van die 
mooi beloftes van die Kaffers het niks geword nie. Die Suurveld 
hly in hulle besit. Koengwa met sy starn woon by die Boesmans
rivier en weier absoluut om terug te trek. Die onrus duur dus 
voort; maar ,erger as dit alles was die feit dat die Kaapse rege
ring in die stryd tussen wit en swart op die grens nou definitief 
die kant van die naturel gekies het. Daarin het vir die boer 
die grootste gevaar vir die toekoms geskuil. En vandaar dan 
-ook die toenemende ontevredenheid van die oostelike grensbe
woners, wat 'n jaar na die v.ertrek van Macartney, as gevolg 
van 'n ongelukkige toeval, 'n deel van hulle tot openlike verset 
gevoer het. 

Selfs na die kapitulasie van Lucas se vloot het die. Patriotte 
in die Kolonie nog altyd hulle aktiwiteit voortgesit. Uit Kaap
stad is geheime onderhandeIings met die Franse op :Mauritius 
gevoer, ,en gerugte omtrent Franse oorwinnings (Napoleon se 
mislukte Egiptiese veldtog!) en moontlike Franse stenn het die 
hoop van die rewolusione,re party aangewakker. Of die same
swe.e.rders dit ooit werklik soou gewaag het om tot geweld oor 
te gaan, is egter twyfelagtig. Die sogenaamde Van Jaarsveld
Rc;bellie was in elk geval veel meer die gevolg van 'n onvoor
'siene gebeurtenis as van sistematiese voorbereiding. Dat die 
boere uiteindelik geweier het om teen die Engelse te veg, is 
vir Barrow 'n bewys van hulle lafhartigheid. As hy in staat 
gewe.es het om die toestand juis te beoordeel, s'Ou sy bevinding 
vriendeliker uitgeval het. Selfs in die oostelike wyke was daar, 
naas 'n aantal lawaaimakers en opgewonde heethoofde, baie 
mense wat nie maklik die wapens teen die regering sou opneem 
nie, veral nie vir 'n slegte saak nie; terwyl die Sneeubergers 
byna unaniem aan die kant van die regering gestaan het. 

Daar is verskillende grade van eerlikheid. Die eenvoudig
ste graad is die van een persoon teenoor 'n ander persoon, van 
die man wie se ja teenoor sy naaste ja is, en sy nee, neB. Solank 
soos die ekonomiese verhoudings in die samelewing eenvoudig 
bly, kan die enkeling gewoonlik met hierdie onontwikkelde eer
likheidsbegrip klaarkoom, maar meer ingewikkelde maatskaplike 
verhoudings stel hoer eise. Dan is "my naaste" nie noodsaaklik 
'n persoon wat ek kan sien nie, en ,,'n man van eer en deug" 
moet ook teenoor verenigings, liggame en instellings eer lik w,e.es. 
Non weet ons dat die hele sisteem van die Oos-Indiese Kom
panjie die genoemde uitbreiding van die eerlikheidsbegrip teen
gewerk het, en in die 'Oe van baie koloniste was dit geen groot 
sonde om b.v. die regering te kort te doen nie. 

Adriaan van Jaarsveld, die groot kommando-leie.r, was 
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ongelukkig Op hierdie hOer sedelike gebied geen goeie voor
beeld vir sy yolk nie. V 661' die stigting van di.e Leningsbank 
het hy, soos die gewoonte was, by die Weeshere in Kaapstad 
'n som geld op verband geleen, en hy het agter geraak met 
sy rente. Dit was tot 31 Desember 1791 betaal en daarvoor 
het hy 'n bewys gehad, maar in 1798 Ie hy dieselfde bewy;;; 
\Toor, en daarvolgens was die rente nou tot die end van 1794 
aang',('suiwer. II y het die laaste 1 in 'n 4 verander! Sy kin
deragtige lh~df'og IS maklik ontdek, en hy is voor die Hoe Geregs
hof gedaag, maar hy verskyn nie. Landdros Bresler kry dus. 
opdrag nm hum te laat arresteer en na Kaapstad te stuur, en 
toe Van J aarsveld op 17 Junie 1799 ewe ongeerg GraafE
Heinet besock, is hierdie bevel uitgevoer. Die volgende oggend 
vroeg was hy reeds onderweg, verg,esel deur Oertel, die dis
triksekretaris, en drie soldate. 

By sy arres het Van Jaarsveld gese: "Ek vrees dit sal die 
mense opstandig maak;" en dit het gou geblyk dat sy v,e,rondel'
stelling, wat natuurlik op sy intieme kennis van die rewolu
sionere beweging en van die ontevredenheid onder die ooste
like grensbewoners berus het, juis was. Sodra Marthinus Prins-
100 die nuus hoor, vergader hy 'n perdekommando van v,e.ertig· 
man in Bruintji'eshoogte en haal vir Oertel en sy gese1skap op 
21 J anuarie in. Die sekretaris met sy drie dragonders kon 
natuurlik g,e,en weerstand bied nie. Hy self sit sy reis na Kaap
stad voort, maar Adriaan van Jaarsveld ry in triomf na Graaff
Reinet terug. Bres1er moes nou 'n moeilike tyd deurmaak; 
sy lewe was selfs in gevaar; maar die verdeeldheid onder die. 
opstandelinge, wie se getal tot 001' 'n honderd aangegroei het, 
die gebrek aan 'n duideIik:.e plan en die afkeurende houding· 
van die Sneeuberg0I'S, het v,erwarring en verslapping veroor
saak. Eindelik laat Prinsloo slegs 'n wag van dertig man in 
Graaff-Reinet agter, en hy en sy an del' vriende ry weer na 
hulle plase toe. Verdere vergaderings het egter plaasgevind~ 
b.v. op Prinsloo se pIa as, en hieT verskyn die twee Kaffervriende, 
Jan Botha en Buys, wat deur hulle onsalige inmenging 'n baie 
lelike wending aan di,e beweging gee. H ulle onderneem nl. om 
die hulp van Gaika teen die Engelse in te I"oep. Daarvan 
het gelukkig niks gekom nie, en ook die an del' maatreels van 
die samesweerders, die vergaderings wat hulle gehou en die 
ag.ente en sirkuleres wat hulle rondgestuur het, het op slot van 
sake tog geen enkele boer daartoe gebring om 'n skoot teen 
die regeringstroepe te skiet nie. 

Onmiddellik na di.e aankoms van Oertel in Kaapstad met 
die berig van die vrystelling van Van J aarsveld het Dundas.1 
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die agcrende goewerneur, 'n sterk tr6epemag van Engelse sol
date .cn Pandoers na Graaff-Reinet gestuur. l~en afdeling onder 
generaal Vandc1eur, die a]gemenc bevelvoerder, het deur Swel-
1endam gemarsjee1', tc1'wy] die res in twee skepe na Algoabaai 
vervoer is. Yandelcul' vi11d die me11se in die oostelike dee1 van 
Swellendam baie ontevl'cde en geneig tot opstalld, maar hn11e 
helemmer nil' sy optog nie. In1,m;sen is die 1,roepe wat 001' 
see gegaan het in Al@oabaai aan wal gesit, en hu11e sluit hnl 
daar by Yandeleu1' aan. lIy slaan non die weg na die noorde 
ill, enop 19 ::\Iaar1, 1799 bereik hy die drosdy van Oraaff-Reine1,. 
Ncrcns is wc('rstalld grhird nil'. Inteendec1 'n kommando Sneen
h~l'g'el's heet (lic Eng-else hevelvoe1'der we1kom, ell 'Vi11em Prins-
100 '-C'l'sl.;yn met 'Il H'l'sol'k van die ops1,andelinge am vergiffenis. 
Vandeleul' cis lmlle onvoorwaardclike ollderwerping, \.'n selfs 
daartoe was hu]](' bereid. Binne 'n paar weke het die groot 
meerderheid van die sowat 160 burgers, wat by die sameswering 
betrokke was, op Marthinus Prinsloo se plaas en elders die 
wapens IlGergele. Die meeste het met 'n klein bo.ete daarvan 
afgekom, maar l\Iarthinus Prinsloo, Adriaan van .J aarsveld ell 
sestien ander leif'r8 is n(1 Algoabaai en van daar p.er skip n<1 
die Kasteel gebring. Coenraad Buys en .Jan Botha met 'n stnK 
of vyf ollversoenlikes hc1, weer in Kafferland by G-aika veiligheid 
ge80ek. ])i'2 rebellie wat eintlik nooit begin het nil', het so sy 
end gekry, maar sy nasleep sou hitter en treul'ig wel's. 

§ 4., Kaifer en Hottentot op die Oorlogspad, 

Generaal Dundas se besluit om op die oosgrells, die terrein 
van die stryd tussen Boer en Barham', Pandoers teen die kolo
niste te gebl'uik, het noodlottige gevolge gehad. Onder die 
Hottentotbediel1des vall die Veeh()('l'C het die tradiesie en selfs 
reste van die stamvel'bande nog voortgeleef. By hu11e tref ons 
ook nog altyd die ·opvatting van Harry en sy vriende aan, n1. 
dat hulle" die regmatige, oorspl'onklike brsitters van die grond, 
{lenr die blankes verdl'ing is, 'n opvatting wat juis in hierdi(~ 
tyd opnnut versterk is. Barrow tog het vir die lecr van l\laynier 
offisiele bekragtiging verkr'y, en in die begin van 1799, soos ons 
nog sal sien, het dr. Van del' Kemp 8y scndingwerk op die 008-
grens begin. lIonderde klenl'linge, sommige omdat hu11e k1agtc 
had, maar alma1 in die ecrste pIck wel omdat die verhoogde 
statns van hulle gewapende rasgenote baie aan10k1ik was, ve1'-
1aat die diens van hu11e base .en vergesel die Engelse leer. WeI:.. 
dra was daal' by 'n 700 in G-raaff-Reinet versamel, en Vandelenr 
het nit hulle 'n honderd vir sy Pandoers gerekruteer. Ons kan 
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',()m; mOl'iJik Yool's1el ,vat dit' uitwrl'kinU' yall hierdie o'elwurte-
11is80 op die gemoedC'l'(' Y(111 dir gr('nsho~l'e ,vas. Die g~]oof dat 
die l~ngcls{' die kant '\'an dip in hoorlinge teen hu]]e kics. het 
hulk HH'('Y' en mecl' yt'1'hitt('1', en die verdere afioop van die 
'grensmoeilikhede kon hierdie oortuiging aIleen v('rst('rk. 

In Februarie 1799 vlug Slamhie uit Gaika so kraal 001' die 
Vjsrivier. Die Kaffers in die Suurveld, met die uitsondering 
van die Ooenockwohe, stel hulle onder sy leiding, en 'n nuwe 
-oorlog tussen die Rarabe-oppprhoof P11 sy oom hreek uit. J"uis 
In die t~~d du", tOl) 'n ondel'1illg'p stryd tussen die hlankes gedreig 
'het, en onvrrantwoordelike per,"ione soos Coenraad Buys die 
hulp van flaika won inro(']), was sy vyande hinne die grpnc;;;(' 
Tan die Kolonie haip aktid en kry die Suul'vplclkaffcrs 'n gopie 
'('k."kuus ('11 '11 llit;.;tl'kpnde g:elp(,lltlwid om hu11(' rooftogte toe11 
die boerc nit te hrei. Niete('llstaandp die teellwoordigheid van 
die gl'oot BrHse ]eermag kon hu1Je dit \vaag, want di't het gon 
gcblyk dat Vandeleur sy so]date nie sou gebrnik om die grens 
te suiwer nie, en dat nit sy onmiddellike om~ewing die Kaffcrs 
l)elangrike ondersteuning sou aanwerf. Self uitdagenc1e aan
Y.211e op Vandcleur se manskappe, waarin Enge]s.t.:, soldate g'c
,~meuw(lI het, kon die l'cgcring' 11ie h(',\veeg om met die groot mili
i(~re mag" \vat direk beskikhaar was, die d(~urslag in die stryd 
'te gC(' 0n die \Tcde o)> die hasis van die jaar 1781 te herste] nie. 

T()n\;yIVande1pnr 0)) die tcrugmars van Graaff-Reinet na 
Algoehaai was, het die Goenoekwebe, onder die indruk dat die 
wit soldate hu11e 001' die Vi.srivier kom ja, in die bosryke streek 
by die onder]oop van die Visrivier die Engelse met 'n assegaai
l'l'ent hegroet en 'n sestiental onder ]uitenant Chnmney va.sge
l'('er en uitgemoor. Verdere aanval1e is maklik afgeslaan, en 
l)[)ie van KOCllg'WH sc vo]gclinge het in die slag gebly, maar 
'Vande]eur maak geen gehruik van die hehaalde voordeel nie en 
:slaan .sy kamp in die nabyheid van Algoabaai op. Teenoor die 
dreigende g-evaar van 'n Kafferinval ag hy dit egter tog raad
:saum om die bocrekommando's op te roep maar kosbare tyd het 
\"e1']ore gegaan, en voor die Swellendammers onder Tjaart v. d. 
"Vult en die Graaff-Heinetters onder Hendrik v. Hensburg hulle 
(lperasies kon begin, het die strooptogte van die naturelle reeds 
'n ongokcnde omvang en betekenis gekry. Die eintlike Pandoers 
hc;t: getrou gehly, maar die ander "vrygemaakte" Hottentots, 
\,'aarvan daar honderde by die Engelse kamp was, verlaat nou 
hu]]e vriellde en, sterk aangeswel deur verdere toeloop van 
die plase, org,aniseer hulle hul in drie afdelings onder Klaas 
Stuurman, Hans Trompetter en Boesak, en maak gl'mene saak 
met die I\::liTl'rs. 
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In Junie 1799 staan die boerekommando's op die Boesmans
rivier. Vandeleur wou hulle toelaat om die Kaffers uit die Suur
veld te ja. Generaal Dundas het sy verlof tot die plan nie gewei'er
nie, maar hy was sterk onder die invlo.e,d van manne soos Barrow 
en Maynier, en in sy instruksies beklemtoon hy sy wens dat die
oorlog nie uitgerek of oor die Visrivier llloes gedra word nie, 
en dat Vandeleur "by cOll1ciliatory means, by ambassadors, by 
presents, and by promises" vir Gaika, as hoof van die stamme,. 
fioes bcwys dat die regering Uefs dje vrede wou bewaar. "Tat 
t8 verwag wals, het gebeur. Die hande van die boerckommandante 
was g'ebind en die oormoed van die Kaffer-Hottentot-kombinasie .. 
het eindelik geen perke geken nie. Toe Augustusmaand begin, 
was byna al die boere-wonings suid van die drosdy van Graaff
Heinet, waar Bresler met 'n klein troepemag hom ook gladnie
gerus gevoel het nie, tot aan die Gamtoosrivier verwoes en afg'e-
brand, en die grootstc gedeelte van die veesta pel illl hierdie dele, 
perde, beeste en skape, was geroof. Die bevolking wat, as gevolg 
van regeringsmaatreels in verband met die Van Jaarsveld
rebellie, nie goed van ammuniesie voorsien was nie, (Barrow 
het in 1\1aart 1799 spesiaal na Swellendam gegaan "with a view
of preventing any supplies of gnnpowder from reaching the 
rebels"), sock intussen in laers veiligheid, maar sowat dertig: 
blankes het nie daarin geslaag om aan die moordlus van die 
barbaarse vyande te ontkom nie. rPeen die middel van Augustus 
was die vuur uitgebrand. Die land was leeg geplunder en ver
woes, ell die indringers val terug op hulle strategiese basis, die 
Suurveld, waar digte bosse en klowe vir hulle en hul buit prag
tige skuilplekke bied. 'n Deel van die geroofde vee het egter
in Gaika se krale te lande gek'Olll. Hy, nes Ocdasoa van ouds, 
het 'n welwillende neutraliteit teenoor die blankes aangekondig,. 
lllaar dit het hom nie verhinder om in die geheim aan vriend
skaplikgesinde onderhoofde oorkant die Visrivier teen 'n kon
siderasic bereplek vir hnlle buit te ve14 skaf nie. 

Geen man wie se v,e,rstan'd nie hopeloos deur voorool'deel 
benewel was nie, kon lank aan die grensstryd deeTneem sonder
om uiteindelik dinge in hulle regte verhonding te sien nie. 
Barrow, wat sy reis uit Swellendam na Graaff~Heinet en die 
grens voortgesit het en 'n ooggetuie van die gebeurtenisse daar 
was, is s10gs weer versterk in sy opienie dat die boere al die 
~kuld moes kry, maar generaal Vandeleur Ispreek dit QP:la;as. as 
5y oortuiging uit dat toegewendheid aIleen die Kaffers in hulle 
kwaad sou versterk "and (that) nothing but a sound drubbing 
will bring these savages to any reason." .As sake in sy hande 
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-ge]aat was, sou die gewernste afranseling dan ook miskien ge
v?lg het, maar nou verskyn die agerende goewerneur self op 
l(iIe t?neel. Hy was deur Barrow ingelig, en hy bring vir 
Maynwr saam - om vrede te maak. Generaal Dundas het dade
lik weer die kant van die Kaffern gekies. lIy noem die boere 
."a troublesome and difficult race.... the strong'est compound 
'of cowardice aITrd cruelty, .of tre'achery and cunning, and of most 
-of the bad qualitie:8, with few, very few, good ones ,of the human 
mind." By s:y aankoms op die grens in September, was die 
mlJitere mag van die blankes baie sterk. Drie groot boerekom
mando's uit Stellenhosch, Swellendam en Graaff-Reinet, met 'n 
'aansienlike troepemag om hulle te steun, was irn die veld, en dit 
was in die vermoe van die hoogste gesagvoerdel' in Suid-Afrika, 
,die man wat die welsyn van die nuwe onderdane van die Enge1se 
',koning moes behartig, om die politi eke afskeiding tu!Ssern Boer 
{~n Bantoe en so ook die rus in die Ko10nie te he1'8te1. Dundas 
het dit nie gedaan nie. Hy het teen die moeilikhede van die 
:t aak opgesien, en hy wou vera1 ook nie die Kaffers orn1billik of 
·~.mvriendelik behande1 nie. Die oorlog is nie voort.gesit nie. 
Besprekings met die Hottentot- en Kafferhoofde is aangeknoop, 
'~n op hulle be10fte dat hulle hul voortaan tot die Suurveld sou 
'beperk, is hulle met geskenke beloon en in rustige besit van 
'hulle he1e buit ge1aat. In Oktober 1799 was Maynier, die vrede
...'3tigter, klaar met sy werk, en die boere, met die ontbinding van 
die kommando's, kon na hulle verwoeste wonings en lee vee
,krale terugkeer. Ook die Engelse generaals met hulle 1001' aan
vaal' nou die terugtog Kaapstad-toe. Aan Bresler is egter 'n 
,aanta1 dragonders en Pandoers afgestaan, en op die kus van 
.Algoabaai is 'n sterk fort, Fort Frederick, is 'n grenswag van 
.350 soldat~ agtergelaat. 

Die verslaentheid en onmag van die .oostelike grensbewoners 
was vir 'n tyd so groot, dat daar 'n soort rus onder hulle ge
heel'S het, waarvan veral hulle vyande die voordeel kon trek. 
Om hulle beker te 1aat 00 rloop, kom teen die end van die jaar 
1799 groot swerms s.prinkane, wat die veld kaalvreet, en word 

·()ok 'n twede, byna ewe groot plaag aangekondig: Maynier, 
wat intussen, "as a reward for his very meritorious services," 
,deur Dundas tot regter en boekhouer· van die leningsbank ver
.hoog was, kry van sy bewonderaar en we1doener die aanstelling 
tot Resident-Kommissaris in die distrikte Swellendam en Graaff
Heinet. Vit die drosdyvan Bresler sou hy voortaan met byna 
Jandvoogdelike volmag op sy eie manier 001' die belang,c, van 
.die geteisterde grensboere waak, - totdat hulle, deur sy filan-
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tropiese mania weer in 'n afgrond gedompel, hom finaal uit 
hune landpale sou verwyder. 

Fit die tyd van Dundas se besoek het iets oorgebly wat 
vir die mense van Graaff-Reinet 'n daaglikse pyniging en bel,e,
diging was. Hy het hulle kerkgf~bou 'as 'n barak vir die Pan
doers in beslag geneem. Hierdie voortgesette blyk, so is dit 
opgevat, van die hoe dunk wat die regeringsmense vun die 
Hottentot g~had het en van hune minagting vir die heiligste 
gevoelcns van die blank koloniste, is versterk denr die vonnisse 
wat die Hoe Geregshof in Kaapstad teen die end van 1800 001' 

die leicrs van die Van J aaI1svelc1-rebellie gevel het. lVlarthinus
Prillsloo en Adriaan van J aarsveld is tot die dood veroordcel, 
twaalf tot ballingskap, en twee tot 'n paar jaar tronkstraf; 
slegs twee is yrygestel. Dit strek ,sir George Yonge, wat d~styds: 
goewerneur was, tot eel' dat hy nog twee laat loop het en die
voltrekking van die doodvonnis aan die twee hoofaanvoerders
en die verbanningsdekreet nio wou onderteken sondeI' spesiale 
instruksie van die Britse :Minister van Kolonies nie. Die bevel 
het later weI gekom dat die vonnisse moos nitgevoer word, maar
toe was Dundas weer agel',e,nde goewerneur, 'en hy het dit wens-
lik geag' om die veertien veroordeeldps sleg's in hegtenis te hou.
Die gevangenisstraf was yir hiel'die pioniers dan ook reeds . 
.swaar genoeg, en Adriaan van J aarsveld het daaronder beswyk 
Ul in die kasteel gesterf. Die res is na die oorgawe van die Ifaap
aan die Bataafse Hepubliek \veer op vrye voet gestel; maar hoe
seer die harde uitspraak van die Hoe Geregshof niteindelik tog 
versag is, die behandeling van wit mense, wat alleen van op
stand gepraat het, in yergelyking met die versoenende politiek 
van die regering teenoor Hottentots en Kuffers, ook inwonefls 
yan die Kolonie, wat met moord en verwoesting 'n hele distrik 
gerulneer het, is as baie onregverdig beskou, oak in kringe wat 
vroeer weinig gevoe1 vir die lastige grensbewoners gehad het._ 

Vanaf Julie 1801 hegin dit weer in Graaff-Reinet te roer ~ 
Die drosdy was die toevlugsoord van Hottentots wat misdade 
gepleeg of om ander redes nit die diens v'an die boere getree
het. By lVlaynier en sy Pandoers was hulle veilig. Die Hotten
totsoldaat, nou verwant aan die rowerbende,s wat die distrik 
onYeilig gemaak het, was die handhawer van wet en orde; die
blank grensbewoner was daarvoor, volgens lVlaynier, te lafhar
tig en te wrced. Die. uitwerking van. hierdie politiek was na
tnurlik allertreurigs; en by die toenemende rooftogte van die 
Kaffers wou die boere die reg he om die spoor van gesteelde vee 
na 'n kraal te volg en om daar desnoods met Kafferbeeste hulle 
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v.erliese te vergocd. lVlaynier het sulke maatreels, waartoc lord 
Charles Somerset later onder soortgelyke omstandighede tog sy 
10l'vlug moes neem, streng verbied. Die vcrste \yat hy wou 
guan, was om 'n boer toe te laat om op vepdiewe wat juis aan 
die steel was te skiet, maar hul1e mag nie vervo]g word nie. 
Vir die res het hy na 'n bedreigde k010n1s wat kla Pandoers 
g('stuur, en hom dus hoonop nog heledig. A~f en toe ver!sikyn 
ge\vapende burgers en bedreig die setel van die gevolgmagtigde 
kommissaris, en in Oktober 1801 'n sterk kommando onder kom
mandant Hendrik van Hensburg, vrocer 'n ondersteuner van 
die regerin~. Die burgers waag egter nie 'n aanval op die 
verskanste garnisoen n~e; heen en weer is 'n bietjie geskiet, 
sondeI' dat iemand gekwes is, en Van Hensburg neem toe posiesie 
op 'n heuwel buitekant die dorp. 

In die tnssentyd hpt l\faynier bel'igte na Kaapstad deur-
gekry, en generaal Dundas stuur onmiddellik 'n aansienlike 
tl'oepemag onder majoor Sherlock na Graaff-Reinet, met 'n op
drag egter wat vir Maynier nie vleiend was nie. Van alle kante 
het petiesies teen sy bewind die agerende goewerneur bereik. 
Getroue ondersteuners van die regering, soos Tjaart van der
'Valt en die Sneeubergers, het skriftelik hulle sterk afkeuring
van die grenskommissaris se politiek aan Dundas bekend ge
rnaak, en selfs ds. Vos. van Rodesiandskerk, wat in hierdie tyd 
Graaff-Reinet besoek h.et, was dit met hulle eens. Almal het 
daarop aangedring dat lVIaynier teruggeroep moes word, en 
Dundas se- instruksies was dan ook dat Maynier na Kaap.stad 
moes kom om die klagte tecn hom tc verantwoord, en dat Bres
ler met sy heemrade soos voorheen die administrasie van die 
grcnsdistrik moe:s behartig. VerdeI' is bepaal dat majoor Sher
lock en sy mede-offisiere,majoor Abercrombie en luitenant 
Smyth, voorlopig die hoogste gesag daar sou voer ,en 'n ond('1', 
sock omtrent die oorsake van die moeilikhede sou instel. 

Die l~ngelse milit&re kommissie, sterk deur troepe gerug
steun, het teen die end van November 1801 in Graaff-Reinet 
aangekom. Die toestand was soos vroeer aangedui. Die garni
soen hou nog' uit maar was byna uitgehonger, want die boer!' 
uit hulle laer buitekant die dorp het die toevoer van prowiand 
afgesny. In die distrik het die grootste wanorde geheers. Die 
Kafflers was baie W'oelig, en groot troppe Hottentots het l1.';.c11 
en weer getrek, geplunder en gemoor. Kort voor die aankoms 
van die Engelse het b.v. die heemraad Stefanus Naude en sy 
vrou op 'n plaas, twaalf my 1 van die dorp, onder hulle wred(1 
hande gesteri'. 

IHajoor Sherlock het dadelik onderhandelinge met die op-
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standige burgers aang.eknoop, en sodra hulle verneem dat IVlay
nier sy ontslag gekry het, was hulle gereed om saam v) werk 
tot die herstelling van wet en orde. Hulle verset was nie teen 
·die regering nie, maar alleen teen Maynier, wie se naturelle
po]jtiek hulle verblyf in die grensdistrik feitlik onmoont1ik sou 
maak. :1\1et die Hottentots, die beskermlinge van Maynier, het 
{}ie Engelse offisiere veel meer moeite gehad. 'n Poging is aan
gewend om die swerwende rowers 'n vaste woonplek te gee en 
onder toesig te ste1. Dr. van der Kemp was destyds juis in 
·Graaff-Reinet woonagtig, ,vant sy werk onder Gaika se Kaffers 
11et misluk, o.a. omdat Gaika se eerste minister, Buys, hom nie 
claar wou he nie, en die teleurgesielde sendeling het Kafferland 
verlant en die Hottentots onder die vIerke van Maynier begin 
bearbei. Aan Van del' Kemp is nou opgedra om sy kudde na 
'n plaas op die Swartskopsrivier, wat spesiaal vir hom uitgesoek 
js, te voer en hulle daar tot deugsame Iede van 'n kri,SJteIike 
:samelewing op te voed. Onder di8 heersende omstandighede sou 
geen sendeling dit waarskynlik reggekry het nie; die Hotten
tots was te verwilder en die Kaffergrens te na by j maar Van 
·cler Kemp was ook baie ongeskik vir die moeilike taak wat hy 
aanva'ar het. Hy was 'n groot idealis, seker een van die suiwer
ste wat ooit in ons land verskyn het, maar in sy geval salons 
juis sien, hoe 'n idealisme wat nie met die werklikheid rekening 
hou nie, onheile kan veroorsaak. En ons sal nog 'n verdere 
wysheid leer, een van die belangrikste lesse van die geskiedenis. 
111. dat OIlS nie noodSlaaklik aan die eerlike oortuiging van 'n 
politieke teenstander hoef te twyiel om sy politiek te beveg nie, 
maar, inteendeel, dat hy juis omdat hy eerlik en ernstig is, des 
te gevaul'liker kan \VPPS ~ m.a.w. ons hoef Van del' Kemp nie 'n 
~kurk te noem (hy was dit ook nie!) om sy korns hierheen in 
-baie opsigte as 'n vloek vir Suid-Afrika te bestempel nie. 

Dr. van del' Kemp is in Nede,rland uit 'n goeie famielie 
~ebore. Hy het met De lVIist aan die Universiteit van Leiden 
.-gestudeer en groot bekwaamheid aan die dag gele. Hy voltooi 
:sy mediese opleiding in Edinburgh en praktiseer 'n tydlank 
as dokter in sy vaderlalld. Volgens sty eie verklaring was hy 
in sy jeug wild en goddeloos, maar in 1791 toe hy vier-en-veertig 
jaar oud was, kom daar 'n groot verandering in sy lewe. Sy 
vrou en dogter verdrink voor syoe by die omslaan van 'n boot 
in die Maas, en die skok lei tot sy kragdadige bekering. Hy wy 
hom nou aan die stu die van die teologie, en waar hy vroOOr 
:reeds 'n groot bewonderaar van Rousseau se fUosofie was, gaan 
hy nou heeltemal in die nuwe gevoelgodsdiens op. In hom vind 
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'n wonderlikc en onhcHspellende samesmelting van die leer van 
Rousseau en die Evangelie Vian Kristus plaas, en hy brand van 
verlangeom aan die sedelik-onbedorwe natuurkinders die liK 
van die Kruis te bring. Hy bied die Londense Sendinggenoot
ska p sy dienste aan, en soos ons weet, was hy cell van die eerste, 
drie .3endelinge van die liggaam wat na Suid-Afrika gekom het.. 
Dat die Kaffel's minder ontvanklik onder die prediking van 
die 'Voord geblyk het, het hom nie mismoedig nie. Buys en sy 
vriende was tog die oorsaak daarvan; en nou sou hy die ge
leentheid he om sondeI' 'Sulke giftige inmenging sy werk onder 
die Hottentots voort te sit. 

Van die sta'anspoor af het dinge 'n verkeerde loop g8neem-._ 
IVlajoor Sherlock het sy bes gedaan om die rondswerwende Hot~ 
tentots onder Van del' Kemp se leiding na die sendingloka'Slio. 
op die Swartkopsrivier te laat gaan, maar op die pad daarheen 
het die groot meerderheid van die mans weer gedros, en met 
'n uitgedunde geselskap van 'n paar honderd personc, meesal' 
vrouens en kinder'S, het die vroom filantroop in die bogin van 
1802 sy bestemming bereik. Hy het :sake daar na die sin van 
sy gemeentelede ingerig. Hulle "onbedorwe, natuurlike" nei
ginge, (en OIlS weet dat reeds vol gens Van Riebeek se bevinding, 
jolige onbekommerdheid, luiheid, smerigheid, rooflus en oneer
likheid hulle vernaamste kenmerke was) iSOU die rigsnoer van sy 
politiek wees; en die lokasie was dan ook weldra 'n broeiple~ 
·van al die ondeugde en 'n toevlugsoord vir swerwelinge. 

Die meer strydlusbge vriende van Van del' Kemp se ge.,. 
meentelede, onder Klaas Stuurman en ander leier'S, het intus
sen uit hulle skuilplekke langs die onderloop van die Sondags
rivier hulle strooptogte voortgesit. Die kastyding van hierdie 
rusverstoorders deur Engelse troepe was egter nie 'n deel Vian 
die opdrag van die Engelse offisiere nie; dit was dio, boer se 
werk, en so vind OIlS dan dat, terwyl 'n militere kommissie die 
klagtos teen Maynier ondersoek en hom vrySIJreek, sodat hy 
weer 'n invloedryke posiesi'e in Kaapstad beklee, die burgers 
van Swellendam en Graaff-Reinet opgeroep is om die hitterste 
vrugte van sy wanbewind tepluk en die oostelike Suurveld van 
rowers te suiwer. Die oproep het weinig weerklank gevind, en 
~["jaart van del' 'Valt moes in Februarie 1802 met 'n kommando 
van :skaa~s tagtig man die moeilike taak aanvaar. Die onver· 
~,krokke ou kommandant het nie vir gevare teruggedeins nie, 
en selfs die dood van sy twintig-jarige seun, wat in 'n geveg 
g·e.snelHvel het, het nie sy blik verduister of sy hand laat verslap 
nie; maar na 'n reeks van bosgevegte, waarin die oormag van 
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111(~t gewcl'l' gewapP]Hle Hottentots uiteindelik tog die yoordceI 
ht'hou het, \vas dic hopelooshcid van hierdie sleg-YooI'h('1'l'id(· en 
-onderstculldc kampalljic sclfs yiI' hom duidcJik, en hy en sy 
mall~kappt' lwt 11:1 hull(' plasr ternggl'kl)Cl'. 

'n V crskriklike tyd het non \H'Cr H<lllgehI'pdz. nil' Hott()ll
tots met hul]e Banto~hondg('notc hct 'n n~nn' gToot anllval g'C
waag ell tot vcr 001' dic (iamtoosI'h"ipr del1l'g"p(ll'ing'. Die he
k('llde tom'le yan yc1'woe.sting ('n moord het hu1 op 'n llOg' uit
g:d)I'cider skaal herhan1. Die g1'enshcwOlw1's m()('s werr 1aer~ 
trek; en so alg'emeen was die skrik, dat \~all dcrKemp na FOI't
],'rederick g('vlug het en die tochoon1c1'8 yan ds. \T os in Rode
,',(lndskcrk, O)> 'n vals alarm dat die Hottl'l1tot.s aan (lie kom 
was, diJ(', keI'kvensteI's stukkelld geslaan het om gOLl (ons sal 
hu11c dapperhcid 11ie in twyfel trek ni(') hu11e ro('1's te g'aan 
haa1. Die goeie Hoois'RlldeI's was gelnkkig' oUllodig' haasti!4'. Die 
11 ottcntots, wie se dcul'tog" <11 die kOllstnnasil' YCl'OOl'.'l:aa k hC't, 
was 'n afdplin~: \Teedsame Pandoel's. 

T('l'll die midde1 vnn die janr 1 R02 \\'a~ die o()std ike drlc 
\'(111 die kaloni(' in so 'n haglike toc.":taIH1, dat dip l'f.:gpril1g', hoe 
g'('yO':.:lloos dit oak teenoor die belnnge yaH die ho('1'C' mag staan, 

'sake 11ie verdeI' hulle gang kon laat gaan nir, en di(' Eng'(']se 
hC'velvoerder het ook nog '11 hCiSCmdrl'e rc(1e g('had om 'n laaste 
poging tot die veI'wyderillg van die binnelandse ana1'gie aall 
te wend. Ko1't tevore het Dundas yerlleCm dat hy die Kaap aan 
dip vertel'nwool'dig'ers van die Bataafse Helmhliek sou moet 

. ()()l'handig, en die Britse eel' was natuu1'lik daarmce gemoei, in 
waitl']' toC"stand die gebied wat Craig vir die stadhoner in be
skerming g'eneem het, \ye('I' af,gegec sou word. Onder "lulkc om
·standighE.'de sal dit l'nigsins OIlS yerba . ..,ing wC'k, dat Dundas se 
Hll.Ultl'l',c1s nog altyd 'so weinig ('ne1'g'ie geolwnbaar het, maar ons 
moet onthon dat hy juis aan 'n gocdkoop en sud yerk1'yghare 
\TC'de die yoork('ur mol'S gee, ('n c1at s~· natul'l'l1e-ekspeI'te, May
iJiPl" ('11 Ba1'rmv, hom tet'U hu]]e ha1'de behandeling' van die on-

o :-;i{u1dige inhoorlinge sou waarsku. ])it 'was dan ook geensins 
sy plan om die Kaffers uit die Suurveld it' ]aat ja nil'. Hy WOll 

. (lncen die Hottentotgevaar ve1'wyder, ('n sy instruksies aan 
majoor Sherlock in Graaff-l~einet was om dit, indien cnigsins 
moontlik, op 'n vrecdsamc wyse te lwwt'l'kstellig. Dr. van del' 
Kemp sou eel'S met die volgende voorste11e na .Klaas Stuurmall 
gaan: Die Hottentots moes a1 dic gl'steelde vee, \vat nog nil' 
g'l'slag was nie, en a1 hu11e gp\YC1'e en ammuniesie by Fort-Fre-

-derick a fg'ce; die gevaarlike org'nllisa~i(' ondel' hoofde moes vet
.dWYll; dip mans moes of regeringsoldate word, oJ in die diens 
\'an die boere tree, of in Yan (le1' Kemp se lokasie gaan woon; 
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dual' I'IOll verdeI' almal, mans, v1'ouens en kindel's, vir 'n jaar 
lank op regering'skoste gevoed word; ook grond, ploce en saad
kOl'illg' sou kosteloos aan hulle verskaf word; aIleen 'n puar 
wcrkl ike moordenuars sou g'cstraf "vord, maHr vir die rowers 
'in die algemeen het 'n blye vooruitsig' van sorglose welvHart 
toeg'elag. Dit het natuurlik byna onmoontlik gelyk dat hierdie 
vredesvoorwaardes nie aangeneem sou word nie; maar as dit 
tog die geval was, dan eel'S kon Sherlock die boerekommando's 
wat intussen in Swellendam en Graaff-Reinet opgel'oep is, toe-
1aat om teen Stuurman en syKosavrif~nde op te rnk. 

Die onverwagte het gebeur; die Hottentots wou hu1 nip 
.cnderwerp nie; en in Junie 1802 begin Tjaart van del' Walt 
.:::y laaste veldtog in die bosse van die Sondagrivier. Onder ont
s.ettende moeilikhede het die burgers daarin geslaag om, son del' 
aansienlike eie verliese, 230 rowers dood te 'skiet en 13,000 
'beeste buit te maak; maar dit was veral die sedelike erns en 
kl'ygsmanstalent van Tjaart van der 'N alt wat hulle tot soveel 
kragsinspanning aangevuur het; en toe, op 8 Augustus, 'n vyan
·dc-like koeel hom naby die Koegarivier dodrlik tref, het 'n groot 
.omkeer ingetree. Die gesneuwelde held, 'n waardige voorgan
gel' van die groot V oortrekkerleiers, is wel deur sy eerste ondel'
geskikte, Philippus Rndolf Botha, as kommall!1ant. opgevolg, 
maar die burgers het nie sovecl vertroue in hom gehad, dat hulle 
,die moeilike werk wat nog yoorgele het onder ~;;.y leidillg wou 
HlOrtsit nie. Hulle begin dusonmiddel1ik die terugtog' en ry 
na hulle plase. 

Die ag'weckse veldtog v'an die boerekommando '8 was egtcl' 
me vrugteloos nie. Klaas Stuurman en sy bondgenote het ge
voelige verliese g'ely en lelik geskrik. Selfs die onvoltooide werk 
\'an rrjaart van del' 'Valt het 'n sekere mate van rU8 en veilig
heid aan die geteisterde boere gegee, en lVlaynier kon dus weer 
!tom vrede sluit. Hy verskyn in September met generaal Dundas 
.op die grons, maar sy 1'01 was tog uitgespeel, want VCl'rcweg 
·die meeste van die Hottentothoofde wou op sy voorstei, dat 
huJle met hul volgelinge hom naKaapstad mocs vergesel om 
,daar 'n vreedsame bestaan te voer, nie ing'aan nie, en die 
,agel'enelegoewerneur het op slot van 'Slake geen groot belang
.stelling in sy vredesp1anne aan die dag' geH~ nie. Die enigste 
vrede wat vir Dundas nou nog ge'interesseer het, was die Vredp 
van Amicus. KommisSlaris De Mist, wat die Kaap vir die 
Bataafse Hepubliek mol'S kom oorneem, sou nie m(~er lankop 
hom 1aat wag nil', en Dundas wou al die BritsI:' troepe klaar 
'vir inskeping in Kaapstad vergader. En toe hy die nodige 
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maatre(~ls hiervoor getref het, toe die garnisoen van Graaff
Heinet ,en die besetting van Fort-Frederick op weg na Kaapstad 
was, het die Eng-else bevelvoerder met sy geselskap ook die 
grens ver1aat. 

Vir die grensboere was hierdie afskeid nie pynlik nie. Van 
die Engelse troepe het hulle tog nooit enige ondersteuning in 
hulle stryd teen die Hottentots en die Kaffers .gekry nie; en dat 
Dundas hulle toeg-elaat het om weer kommando's te vorm om 
orde op die grens '-te probeer hewaar, was iets om voor dankbaar 
te weos. Dit was dan ook nodig, want verspreide rowerbendes 
het nog altyd las gegee, en tot by die Kaaimansrivier, naby die 
teell'~oordige George) is plase verwoes en mense vermoor. In 
Pebruarie 1803, egter, het die kommandoleiers met die inboor
linghoofde tot 'n verstandhouding gekom. Suurveldkaffers en 
die Hottentots het bel owe om hulle rooftogte te Istaak. 'roc die
Bataafse driekleur op die kasteel gehys is, was daar dus werklik 
v-rede op die grens.; maar dit was 'n vrede, deur Boere-b1oed 
gekoop en deur Boer,e-wape,ns tot stand gebring'. 

§ 5. Die Noordgrens. 

Teen die end van die agtiende eeu het die oosgrens die 
.')t.ormsentrum van ons geskiedenis geword, en tot die tyd van 
die Groot Trek salons vind dat die botsing van die oostelike 
veeboerpioniers met die Kosas in die Suurveld en op die walle 
van die Visrivier gedurig ons aandag van ander gebeurtenisse 
(;nontwikkelingsrigtings aftrek. 1\1et die Groot Trek word die
groot konflik tuS'scn Boer en Barbaar na die noorde verle, en 
daar, langs die Toegelarivier, tussen die Oranje en die Limpop() 
en op die walle van die Molop6, kry dit -so 'n uitbreiding en 
so 'n ingewikkelde hetekenis, dat dit vir byna nog 'n halwe eeu 
Gor-en-oor as 'n hoofsaak op die voorgrond tree. Ons nader nog 
nie die tyd van hier'die belangrike verskuiwing na die noorde
toe nie, ma'ar in die eerste Engelse tydperk tree 'n paar van 
die faktore wat in die noordelike konflik werksaam sal wees, 
reeds te voorskyn, en dit is in die gees van ons historieseopvat
Ling dat ons hulle in hul eerste verskyningsvorm moet naspoor. 

Dit is eintlik onjuis om van 'n -noordgrens van die Kolonie
,'lan die beg'in van die neentiende eeu te praat. Die Oosindiese 
Kompanjie het nooit probeer om dit af to baken nie. Dieselfde 
beginsel wat tot die jare tagtig van die agtiende eeu in die 
praktyk na die ooste toe gevolg is, nl. dat die verste e:rkende 
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teningsplaas die grens aangedui het, is ook hier toegepas. Lord 
Macartney het weI in Julie 1798 'n poging aangewend om sy 
rcgeringsgebied na a11e kante toe duidelik te bepaa]. Vol gens 
sy proldamasie sou die oostelike, grens wees: die Visrivier tot 
by die Kagaberg en van daar 'oor Tarkaberg langs die Bam
boesberge en die Suurberg na van Plettenberg se baken, ter
wyl di.e. noordelike lyn van hier sou loop oor Groot Tafelberg 
118, die Nuweveldberge en onder die noordelike hange van hier
die bergreeks en van die Roeveldhe,rge om die bolope van die 
Sakrivier, die Riet- en die Visriviere in te sluit, 'oor Kobiskou
kop na die Buffelsrivier en sy mond. Hie,rdie noordelike af
grensing was egter onduidelik en geensins 'n weerspieeling van 
die werklike kolonisasie nie, want toe Macartney se proklomasie 
uitgevaardig is, het die boere reeds ver anderkant die Nuwe
Yeldberge met hu11e vee gestaan, en geen bevel uit Kaapstad 
sou hu11e laat terugkeer nie. 

Die uitbreidingsterrein van die noordelike pioniers was 
veel minder deur die, natuur geseen as die van hune oostelike 
stamgenote, maar in die geskiedenis is die wet van kompensasie 
nie onbekend nie, en vir die me,nse wat oor die droe vlaktes 
na die Oranjerivier begin afsak het, was daar nie 'n nature11e
gevaar,enigsins vergelykbaar met die op die oosgr,ens nie. Die 
helangrikste vyand van die "Vitman hier was nog altyd die 
Boesman, maar die eertyds-gevreesde struikrowers, te,en wie die 
hoerekommando '8 so goed in die krygskuns geoefen is, dat hulle 
vir die Bantoe "suffisant" was, het di.e, veeboer se opmars nie 
meer veel gestrem nie. 'n Eeu van vernietiging het die Boes
mans uitgedun, en waar hulle nou hulle natuurlikc, skuilplekke 
in die berge kwyt was, het hulle vyande des te gemakliker die 
oor'hand oor hulle gekry. Ons hoor weI nog van hu11e roof-
10gte .en moordaanvalle, en af en toe trek 'n kommando teen 
hullc op, maar ons verneem 'Ook van uitgehongerde klompies, 
die treurige oorblyfsels van groot hordes, aan wie die boere uit 
.iammerte ,en om hu11e stil te hou, kos gee. 

Die blank koloniste was egter nie a11een verantwoordelik 
1'ir die gedeeltelike uitroeiing van die B-oesmans nie,. Ons sal 
()IlS herinner dat in ons suidwestelike binneland uit Hotten
tots, gedroste slawe en blank deserteurs 'n aansienlike baster
bevo]king gevorm is, en dat uit hierdie verbasteringskol enig
'Hins georganiseerde groepe na die noorde ge,trek het. Sommige 
van hierdie groepe, SODS b.v. die Namakwas, die Korannas en 
die Griekwas, was min of meer direkte voortsettings van ou 
bekende Hottentotstamme; maar in almal, en veral onder die 
twee laasgenoemde stamme, was die, basterelemente sterk ver-
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teenwoordig. Ons salons ook herinner dat in die eerste hel£tp; 
van die agtiende e,en, in die tyd van Barbier b.v. daar skynbaar
'n matc van samewerking tussen die Boesmans en die ander' 
gekleurde bew-ollers van die genoQmde verbasteringskol bestaan 
het. Hierdie samewerking, as dit ooit voorgckom het, het in 
elk geval nie voortgeduur nie, die verbasterde Hottentots met 
hulle kennis van vuurwapens was uiteindelik baie gevreesde en 
onversoenlike vyande van di.e, Boesmans, en in 1792 het Afri-· 
kaner, 'n Namakwahoof, die koloniste teen die l}l.stige dwerg-. 
volk by die Sakrivier gehelp . 

.Nou wou die toeval dit he dat met die koms van di~ Engelse· 
die naturelle-probleem op die oosgrens, grot end eels as gevolg: 
van hulle politiek, nie aIleen baie, lastig en ingewikkeld gewor<l 
het nie, maar dat in hierdie tyd ook 'n nuwe gevaar in die 
noorde opdoen. Sommige van die Hottentots en basters op die 
noordgl~e,ns begin rooftogte te onderneem, en <lit was juis die 
pas-genoemde Afrikaner, wat in hierdie rigting baie bedrywig' 
geword het. Sy skuilplek was 'n eiland in die Oranjerivier,. 
en van hier uit het hy en sy vrybuiters honde,rde myle vel', in 
aIle rigtings, onder blankes en gekleurdes geplunder en g,e,moor' 
.f'.n die verdelgingsoorlog teen die Boesmans voortgesit. Die· 
Griekwas, wat destyds onder 'n hoof, K'Ornelis Kok, op 'n plaas. 
by die Kami('~b(~l'g gewoon het, was 'n swak basterstammetjie· 
en moes veel van Afrikaner verduur. HuIle het die. hulp van 
die blankes tcen hom ingeroep, en 'n kommando is ill 1799 teen. 
hom gestuur, maar die sluwe row.e,rkaptein het hom nie laat 
vaskeer nie, en sy bure sou nog jarelank van hom las he. 

Die beeld van verwarde, onderlinge stryd, die toestand, 'no 
mens kan byna se, van blellurn mnnimn contra omnes ('n oorlog' 
van almal teen almal) , wat in weerwil van die filantropiesc· 
leerstellings, onder die natuurkinders op die walle van dit~' 
Visrivier en die met slawe- en blanke-bloed veredelde Hotten
tots van die noordgrens geheers het, vind ons dan nag sterker' 
geaksentue,er in die gebied noord van die Oranjerivier. Die' 
Korannas wat kort tevore hierheen getrek het, het tot huIle' 
skade met Afrikaner kennis gemaak; maar huIle was self as. 
starn gee.n vriendskaplike eenheid nie, want hulle eie hoofde, 
die Taaibosse en Jan Blom, die basteI'. het dikwels met mekaar' 
in stryd verkeer. Vir die afwisselin~ 11et hulle dan ook nog 
af en toe met die, voorposte van die binnelandse Bantoe-opmars,. 
die Barolongs onder Tao tussen Koeroetnan en die Hartrivier,. 
en die Batlapins, wat 'll bietjie verdeI' suid gewooll het, slaags'. 
geraak. 

l\l.et die noordelike naturelle-probleem het die Engelse rege-
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-ring hom nog mindel' ingelaat as met die oostelike. Daar was 
trouens ook nog geen dringende rede voor nie. Belangrike in
ligting omtrent toestande in ons noordelike, binneland is egter 
in hierdie tyd versamel. Boere-jagters en -veehandelaars was 
reeds lank bekend met die, Bantoebevolking van Betsjoeana
land, en vanaf 1799 het Kieherer en Anderson, sendelinge van 
die I~ondense Sending-Genootskap wat langs die Sakrivier en 
:selfs llOord van die Oranjerivier pionierswerk begin het, ook 
·daartoe bygedra om die sluier 001' hierdie dele te laat opgaan. 
{],el'ugte omtrent die veerykdom van die Griekwas, die Hotten
totnaam vir die Betsjoeanas, het langs sulke. wee Kaapstad 
bereik, en in 1:801, toe die vleestoevoer as gevolg van die ver
woesting van die oostelike gr,c,nsdistrik baie klein geword het, 
is 'n regeringskommissie, bestaande o.a. uit Picter Jan Truter, 
'n Anglomanse lid yan die Hoe Geregshof, dr. Somerville, 
Petrus Borchardus Borcherds .en Daniell, die beroemde skilder 
van Afrikaanse diere en landskappe, 001' die Oranjerivier ge
:stuur. Hulle opdrag herinnm' ons aan die ekspediesies van 
Jan van Riehr,ek na die land van lVIonomotapa; hulle liloes gaan 
vee ruil en inligting versamel. Van die eerste doel van die 
()pdrag het nie vee! gekom nie, want slegs 'n twe.e, honderd 
beeste is teruggebring, maar die reisigers het tot in die gebied 
van di.e, Barolongs deurgedring en kon veel belangrike nuus 
()mtrent die verskillende stamme, hulle onderlinge verhouding, 
die werk van die sendelinge, ens. meede.el. Op hulle terugkeer 
het hulle 'n aantal Hottentots en basters onder Adam Kok, 
die seUll van Kornelis Kok, by 'n mislukte aanval op Afri-
kaner vergesel. ' 

§ 6. Die Ekonomiese Ontwikkeling. 

Volgens die kapitulasie-voorwaardes en die proklamasies 
van Craig is o.a. aan die koloniste belowe: (1) dat die papier
geld sy waarde sou behou; (2) dat met die opheffing van aIle 
monopolies en·. restriksies die binnelandse handel vry sou wees, 
(3) dat geen nuwe belastings sou ingevoer word nie, en (4) 
dat in die algemeen 'n tyd van materiele welvaart kon verwag 
word. 

Ons sal nou nagaan of hierdie mooi skema verw,e,senlikis. 
(1) Die eerste vereiste vir die ekonomiese gesondheid van 
'n beskaafde land is die stabilite,it van sy geldwaarde, en 'n 
regering het slegs in buitengewone, benarde omstandighede, 
wanneer b.v. groot oorlogsgevare dreig, die reg om hierdie aller
belangrikstc grondbeginsel aan tc tas. Die waardc van aIle 
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geld berus uiteindelik op die werklilGe, markprys van die cdcl
metaal waarvan dit gemaak is, en as 'n regering of 'n bank 
papiergeld uitgee, dan behou dit die waarde watdaarop gedruk 
staan, s'olank soos die pllbli,ek die vertroue het dat dit teen die
waarde vir klinkende munt kan verruil word. Dis op slot 
van sake 'n kwessie van krediet, en ons salons herinner dat 
by die eerste uitgifte van kartonriksdaalders in die jar,e, '80 
van die agtiende eeu die krediet van die Oosindiese Kompanji!~ 
nog so goed was, dat hul1e nie gedeprcs:iJeer het nie, maar dat 
tien jaar later, toe die bankrotskap van die groot handelslig
gaam duidelik sigbaar was, die Kaapse geld minderwaardig 
geword het. 

Die waardevermindering van papiergeld is intusse~l des 
te gevaarliker, omdat dit ongemerk begin en nie maklik gcmeet 
kan word nie. Gewoonlik vind depr,esiasie plaas, wanneer die 
hoeveelheid papiergeld in 'n land vinnig en aansicnlik vermeer
del' word. As die pryse van alles, die sogenaamde lewenskoster 

dan ook dadelik begin te styg, dan kan ons met taamlike seker
heid se dat die groot addisionele uitgifte van papiergeld sy 
waarde verminder het; maar die pryse van brood, vleis, klere 
en ander lewensbehoefte wissel ook van tyd tot tyd onder 'n 
vaste geldkoers, en hierdie feit maak dit vir die groot pnbliek 
moeilik om presies agtcr te kom, of die dnurte algemeen en 
die gevolg van 'n verslcgting van die geld is. Die maklikste 
manier om hieromtrent sekerheid te kry is natnurlik om die 
papiergeld te,en klinkende munt in te wissel, maar nOll vind 
ons dat waar papiergeld in groot hoeveelhede in omloop iSr 
die goudmunte (vroeer ook die silwermunte) feitlik verdwyn 
en die ew,e-genoemde vergelykingsmetode kan derhalwe nie aan
gewend word nie. Die saak is egter nie heeltemal hopeloos 
nie. 'n Land koop en verkoop van en aan ander lande, en 
uit sulke handelsbetrekkings ontstaan 'n gedurige onderlinge 
vergelyking van geldwaardes. Hierdie ve,rgelyking word uit
gedruk in wat genoem word die wisselkoers. In die eerste 
Engelse tydperk was Engeland natuurlik die, land, waarmee 
Suid-Afrika ekonomiese betrekkings had, en die verkoop van 
Engelse wissels aan die Kaap, d.w.s. van Engelse skuldbewyse 
wat in Eng,eland in Engelse geld betaalbaar was, het van tyd 
tot tyd aangetoon, hoe ver benede sy oorspronklike waarde van 
48 stuiwers of 4/- die riksdaler gedaal het. Groot hoeveelhed0 
van sulke wissels is na Suid-Afrika g,estuur, want die Britse 
regering moes vir die onderhoud· van sy groot leer- en vloot
mag hier betaal, en die Kaapse importeurs het graag die wissels 
opgekoop om daarmee hulle verpligtinge in Engeland na te 
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kom. So is albei kante dan gehelp: die Britse outoriteite het 
vir hulle wissels aan die Kaap kontantgeld gekry, en die Kape
naars kon voortgaan om uit Engeland artiekels te bestel. 

By die opveiling van Engelse wissels in Kaapstad het 
weldra g~blyk dat 'n Kaapse handelaar meer as vyf riksdalers 
vir 'n Engelse pond moes betaal, en baie me,nse het destyds 
,oor die algemene duurte in die land gekla. Vit hierdie twee 
ieite kan OIlS aJlei dat di.~ Kaapse geld gedepres1eer was. Nou 
weet ons egter dat dit reeds vaar die koms van die Engelse 
-die geval was, en die vraag is dus: of daar onder hulle bewind 
verdel~e depr.esiasie plaasgevind het. Die waarskynlikheid is 
dat dit weI gebeur het, want lord :Macartney het eindelik, om 
-die styging van die wisselkoers teen die Kaap te keel', die ruil
prys op ses riksdal.~rs vir een Engelse pond vasgestel. Moet 
die Engelse outoriteite vir hierdie depresiasie verantwoordelik 
gehou w'0rd ~ 011S antwoord is dat dit gewaagd sou wees om 
dit kortweg te hc,weer, maar dat die Kaapse regering in die 
Engelse tyd weI stappe gedaan het wat tot depresiasie kon lei. 
Ons dink hierby nie aan die poging van Y onge om groot stukke 
regeringsgrond, die de,kking van die papiergeld, weg te gee nie, 
want hy is nie toegelaat om sy plan deur te voer nie, en buiten
dien kan grondbesit nie as 'n behoorlike garansie in S'0 'n geval 
beskou word, aang.e,sien 'n mens nie sy papiergeld in die alge
mene praktyk daarvoor kan of wil uitruil nie, en grond boonop 
-ook geen vaste waarde het nie. Van direkte belang is egter 
hier die feit dat die Engelse bevelvoerders die hoeveelheid 
papiergeld van 1,291,000 t'ot 1,786,000 rds. vermeerder het. Craig 
het hiermee begin. Die graanoeste van 1796-7 was baie swak, 
.en uit vrees dat sy graanvoorraad vir die garnisoen en die 
skepe skrap sou word, het hy 250,000 nuwe rikdalers gedruk 
en daarmee die reg~ringskure vol graan probeer maak. Dit 
kom hierop neer dat hy die genoemde som vir Britse imperiale 
doeleindes van die kol'0nist,e renteloos geleen het, en hy en sy 
-opvolgers het dit ook so opgevat, want by die teruggawe van 
die Kaap aan Nederland is die skuld erken, en aan die nuwe 
rlegering is Britse oorlogsmateriaal ens. tot 'n waarde van 
250,000 riksdalers oorgedra, onder die voorwaarde dat die 
Bataafse outoriteite die versuim van hulle Engelse voorgangers 
sou regmaak en 'n kwartmiljoen riksdalers sou v.ernietig. Ge
durende die eerste Engelse tydperk is dan nog 'n addisionele 
245,000 papier riksdalers in omloop gebring. 'n Deel daarvan 
is vir munisipal.~ verbeterings in Kaapstad aangewend, en die 
res is deur die Leningsbank 'op verbande aan die koloniste teen 
rente uitgeleen. Op grond van die feit dat hierdie laaste 
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twe,l' uit,giftes albei in belallg van die koioniste was, het die 
Engelse outoriteite in 1803 natuurlik nie daaraan gedink om 
ook daarvoor ware agter te laat nie. Dis egter 'n interessante· 
vraag, of hulle hul billikerwyse so maklik van hierdie v.~rpIig
ting kon losmaak. As die daling in die waarde van die Kaapse 
geld die gevolg was van die vermeerdering van die papierg.eJd 
met 495,000 riksdalers, dan moet die Engelse bevelv·oerders 
w~rantwoordelik gehon word vir maatreels, wat vir Suid-Afrika 
baie skadelik en vir die Britse regering baie voordelig was. 
Barrow bereken dat die Britse regering as gevolg van die wis
selkoers by die. aankoop van benodighede aan die Kaap vir sy 
troepe en skepe £153,000 bespaar het, en hy as ouditeur-gene
raal was natuurlik goed op die hoogte. Dit sou onbillik wees. 
om te bew.e,er dat die Eng'else bevelvoerders aan die Kaap hune 
belofte om die papierriksdalers se waarde te handhaaf bewus. 
verb reek het, en Macartney se vasstening op 3/4 het waarskyn
lik 'n v,cJ'betering op die jaar 1794 beteken, maar hune geld
politick was seker nie onberispelik nie. Uit die stand punt van 
hune tyd beskou, maak dit egter nie 'n slegte indruk nie, en 
:l\Iacartney se poging tot stabilisasie he.t in elk geval baie guns
tig afgesteek by die sorglose onbekommerdheid van die stor
wende Oos-Indiose Kompanjie. 

(2) Die binnelandse, vryhandel is in sover verwesenlik, dat 
die monopolies van die ou regime verdwyn het, maar dit het 
nie heteken dat die koloniste nou 'n vry mark in Kaapstad 
gekry het nie. Droogtes het di~ graanproduksie laat inkrimpr 
en die oostelike onluste hot die veetoevoer verminder. Die 
gev·olg hie,rvan was 'n groot styging in die prys van koring en 
vleis, maar Craig en sy opvolgers was net so onwillig soos die
Oos-Indiese Kompanjie om die koloniste toe te laat om te veel 
voordeel hiernit te tr,e,k, en hune het op die uLl manier die 
boere gedwing om teen vasgesteide pryse van hune opbrengs 
aan die regerillg te verkoop. H nUe, het, om 'n moderne nit
drukking te gebruik, die prodnktc van die boere gekommandeer, 
en as iemalld weier om sy goed te lewer, is dragonders by 
hom ingekwartier. Volgens on gebruik is die pryse in oorleg' 
met die bnrgerlike verteenwoordigers, nou die Burger-Senaat, 
bepaal. 

()nder Craig is die handel met die buiteland tot Bngelse 
skepe beperk, ,e,n die stelsel van die Oos-Indiese Kompanjie om 
ill- en uitvoerbelastings teen 5% van die waarde van 'n artiekel 
te he-f is voortgesit. IVlacartney het hierin veranderings aange
bring. Die invoer van Britse ware in Britse skepe was vry van 
bplasting; vir ware nit vreemde lande in Brits(' skepe is dit op 
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f>% gehou; en vir vreemde ware op vreemde skepc 10%. Die 
belangrikstc Hrti.ekel wat in vreemde skepe nit llie-Britse gebiede 
in hierdie tyd ingev(wr is, was slawe. 

(3) In verband met die lw]astingspolitiek van die nllwe 
regering kan ons slegs herillner aan wat r(\cds daaruor gese is. 
Craig, Macartney en Dundas het die Kapitnlasie-voorwaarde 
nagekom ('11 die bestaandc belastingstelsel onn:randerd gelaat .. 
Y onge het nuwe belastings ingcvorr l'11 is daarvoor deur die 
B1'itsc rrg'rring op di.e', vingers gdik. 

(4) 001' die algemeen het die ekonomicse politiek van die 
Engelse reg'erill~~' aan die Kaap dus nie bai.l.;, van die van die 
Oos-Indiese Kompanjie v81'skil nie, maar die rkonomiesc ]ewe 
van 'n volk, nes trouens S)1" kultlme.le ]ewc, is op slot van sake 
veel mindel' afhanklik van regeringsmaatreels as wat baie 
mensc dink. Ons l1('t keel' op keel' gcsien hoe die Kaap van tyd 
tot tyd onde,r die 008-Indiese Kompanjie met periodes van 
materi(;le vool'spoed ~',es('en is. 'Vas die cerste ]:'Jngelse tydpcrk 
so 'n periode? Dit sou vreemd we('s as dit nil' die, geval gewees. 
het nil', want die eerste vereistc, 'n goeie mark, was weer VOO1'

hande. Die groot garnisoen, \vat somtyds tot 7,000 man ge'3tyg: 
het, en die aansienlike skeepsverkeer het a1 dadelik'n onvel'sa
digbare afsetgebied vir die hoer g('skep. Craig het 'n rn'c)ot 
opgehoopte koringsu1'plus in die regeringskuI'c hier aangetrelr 
en 'n deel daaITan het hy na ]1Jng,e.1and veI'skeep. Dit wa'l 'n 
fout, want die volgende oeste was baie skraal, en ons weet hoe lIy 
eindellk met 'n tekort aan graan moes sukkel. Ons weet ook 
dat die llavraag vir vleis di.e, aanhod oortl'd het. Alleen die 
wynboere kon nie altyd hulle prodnk so maId ik van die iUUld 
sit nie; maar ook in hulLe. geval was die tyd van groot onver
koopbarc 1;urplusse weer verby. 

Hierdie pragtige mark sou ongetwyfeld 'n baie hoe pciI 
van voorspoed onder die koloniste veroorsaak !let, maar onge
lukkig he,t droogtes, binnelandse woeling en sprillkane die kansc 
van die graallhouers en die veeboere vir 'n groot deel weer he
derwe. 001' die algemeen egt.el' was die kololliste in hierdie t.yd 
veel welvarender as gedurende die laaste jare van die Kom
panjie se. bewind. Die toename nUl die Kaapse regeringsin
komstes, wat van 1795 tot 1799, sondeI' addisiollele belastingsr 

meer as verdubbel is, bewys dit. Ons mag dus die slotsom trek 
dat die Kaap onder die Engelse 'n ekonomies.e, bloeiperiode, 
vergelykbaar met vroeere soortgelyke periodes, deurgemaak het; 
maar baie v.et was die sewe jaar ook nie, en in hulle was, eWt; 
min as vroeer, waarborge vir die toekoms sigbaar. 'n Vermin
dering van die garnisoen en die wegbly van gl~oOt oorlogsvlote 

93 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



GESKIEDENIS VIR SUID-AFRIKA. 

kon maklik weer die ou kronies-terugkerend~ ,)'Msere inlei. 
Barrow het dit gevrees. Hy se: "It appears then, that five
-sixths of the trade of the Cape of Good Hope has bee,n occasioned 
by the consumption of the garrison and the navy; and conse
quently, that unless a very considerable garrison be constantly 
stationed there, 'or some othe,r channel be opened. for the export 
-of their produce, the colonists, by having increased their capital 
in the days of prosperity and especially of slaves, will rapidly 
sink into a state op poverty much greater than that they we,re 
in at the capture of the Colony." Ons sal sien dat hy tog te 
pessimisties was; maar dit is interessant om uit Barrow se eie 
wool' de 'n bewys t.e, kry vir ons @pvatting, nl. dat die eerste 
Engelse tydperk, ekonomies beskou, weinig nuuts oplewer en 
met die periode, 1781 - 1791, of met die reg,e,ringsjare van 
Ryk Tulbagh moet vergelyk word. 

§ 7. Die Teruggawe. 

As ons die hele politieke en ekonomiese ontwikkeling van 
die Kaap in hierdie tyd nagaan, kan ons begryp dat die groot 
meerderheid van die kolonist.e, "Vaderlandsgesind" gebly en 
met vreugde verneem het dat die vlag van Nederland weer 001' 

di,e Kasteel sou waai. Aan twee verbeterings, denr die Engelse 
ingevoer, kan hier in die verbygaan nog herinner word: In 
1798 is die eerste poskantoor in Kaapstad ingerig, en waal' 
private persone vroeer p.e,r guns en geleentheid briewe na 
Europa gestuur en van daar pos ontvang het, was daar nou 'n 
regeringsdepartement wat onder 'n vaste tarief daarvoor ge
Borg het. Vir die binnelandse posverkeer is egter geen voorsie
ning deur die regering gemaak nie. In Augustus 1800 het die 
·eerste Suid-Afrikaanse blad, die Cape Town Gazette and Afri
can Advertiser, begin verskyn. Twee Engelse handelaars aan 
die Kaap het die reg van Macartney gekry om dit weekliks uit 
te gee, en dit was die orgaan waarin naas algemene nuus, meestal 
van kommersieJe aard, ook proklamasies bekend gemaak is. In 
1801 het die regering die hele besigheid oorgeneem, en ons 
teenswoordige offisiele Gazette of Regeringskoerant is die direkte 
voortsetting vanhierdie publikasie. Albei hierdie verbeterings 
het natuurlik met verloop van tyd baie belangrike gevolge ge
had, en hull e toon aan dat die samelewing in die Kolonie aan 
die end van die agtiende eeu nuw,€: maatskaplike inrigtings nodig 
had, maar die genoemde innowasies wa's natuurlik van weinig 
betekfmis vir die bewoners van die binneland, en hulle het seker 
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nie die koloniste in die algemeen meer aanhanklik aan I1Jngeland 
gemaak nil'. 

In Oktober 1801 het Frankryk, Engeland en hulle bond
gpnote 'n vrede gesluit wat op 28 Maart 1802 in Amieus finaal 
onderteken is. Vol gens hierdie verdrag moe,s al die besittings: 
yan die N ederlandse 008-Indiese Kompanjie, met die uitsonde
rjng van Seilon, 'aan die Bataafse Republiek teruggegee word r 

en 'Op 23 Desember 1802 het kommissaris De Mist en goewerllCUY 
Janssens Tafelhaai ingeseil. Met generaal Dundas is toe ooreen
gekom dat die oorgawe van die Kuap op 1 Januarie 1803 sou 
plaasvind. Op Oujaal'Sidag verskyn egter ~n Engelse oorlogs
'vaartuigmet 'n bevel van die Britse regering om die oorgawe 
uit te ste1. Dit was 'n ongelukkige voorval, die gevolg van 
diplomati,ese wrywing tussen Napoleon en die Engelse minis
terie, en kon maklik tot 'n botsing hier gelei het. De ]\1i8t SIl 

miJitere mag was egter nog nie voltallig nie, en hy en Dundas. 
was albei verstandig genoeg om Isake nie tot die uiterste te 
c1rywe nie. De Mist het formeel geprotesteer, die Engelse het 
in beSiit van die forte gebly, en die 1,300 Bataafse troepe ,vat 
geland was, is in hulle kamp by Rondebos gelaat. Op 19 
F'ebruarie 1803 kom gelukkig 'n twede Engelse oorlogskip met 
die vriendelike naam, Concord, in Tafelbaai aan, en Dundas. 
ontvang daarmee instruksies om die Kaap onmiddellikoor te 
gee. Alles was daarvoor klaar, en op 21 :B-'ebruarie 1803 is die 
driekleur van die Batarafse Republiek op die Kasteel gehys en 
deur al die skepe in die b:;tai begroet. Kort hierna het generaal 
Dundas met sy manskappe en beamptes die Kaap vcrlaat, en 'n 
aantal Anglomanne, wat nie onder die Bataafse Republiek, 'n 
skepping van die gehate rewolusie-gees, wou staan nie, het hulle 
na Engeland vooruitgegaan of vergesel. Onder hierdie mense 
tref ons aan ds. lVIichiel 'Vos, Bresler, en, les bes, vir Honoratus 
l\1aynier, van wie ons gelukkig bier kan afskeid neem. 
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§ 1. Die Opdrag van De Mist. 

Teen die end van die jaar ] 801, toe die algernene vrede in 
~ig was, het die reg-ering van die Bataafse Republiek voorbe
l'cidse]s begin trcf om die ou koloniale besit van Nederland in 
ontvangs 1:e neem en te administreer, en die Asiatiese Haad, 
d."v.s. die regcringskornmissie wat met die 008ter,se aangeleent
hede belas was, het 'n lang' departementele, skrifstuk ]aat opstel 
,,()mtrent d('n voct en wijze, waarop de Regeering van de Oaap 
de o-oede Hoop eventueel zal behooren 1,e worden ingericht." 
Hierdie sogenaamdc jJi enwrie was veral die werk van 'n baie 
bekwam(' beam pte in die Departenwnt tot de Indische Zaaken, 
ndvokaat De Mist, en die Bataafse gesagvoerders was so in hulle 
skjk daarrnee, dat hulle al sy aanbeveling~sonderskryf en hom 
tot komrnissaris ben oem het om die nuwe goewerneur, generaa1 
Janssens, na Suid-A frika t8 vergesel en sy eie planne daar uit 
1,e voer. 

Die M emorie van De lVIist verdien onsbeslOndere aandag, 
omdat dit 'n totaa1 nuwe pedode in die Nederlandse koloniale 
geskiedenis vir Suid-Afrika aankondig, en omdat dit die basis 
was van die Bataafse bewind aan die Kaap. As 011S dit deur
lees, dan sien ons cluidelik "vat De )\IIist en ~Tanssens hier wou 
kom doen, en dit word daarna 'n betr'8klik eenvoudige saak 0-:11 
na te gaan, in hoever hulle hu1 planne verwesenlik en gcwysig' 
h('t. 

Tot verduideliking van die Jienw1'ie moet ons vooraf op 'n 
paar punte in verhand daarmee opmerksaa.m rnaak. Toe' De 
:Mi81: dit opgestel het, was hy nog nie in Suid-Afrika gewees nie. 
Hy het dus sy stof uit offisiele stukke, mondelinge mededelinge 
en reisbeskrywings geput, en hy erken self dat Barrow in baie 
()psigte sy vcrtroudc gids was. Dit ve:vklaar die wonderlike 
loute wat hy somtyds begaan, maar sy sentimentelebewonde
ring en bejammerjng van die Suid-Afrikaanse nature11e was 
ook die gevo]g van die filosofiese idees wat hy, so te se, orals 
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rondom hom ingeasem het. Hy was 'n liberale man, en die 
leringe van Rousseau en sy disiepels het nog altyd veel invloed 
()nder die liberale kringe in Europa uitgeoefen. Uit De Mist 
se noue voeling met hierdie kringe en hulle gedagtewereld is 
dan ook verder begryplik: sy minagting vir wat histories ont
wikkel het, sy vaste geloof dat redelike wette 'n redmiddel teen 
aUe maatskaplike euwe]s is, en sy rewolusionere drang om alles 
"als het ware door eenen elektrischen slag" te verbeter. Maar 
De Mist was geen bewonderaar van anargie nie. Die .Franse 
8krikbewind het mense in Europa tot besinning gebring, en 
Napoleon het getoon, hoe 'n sterk, vakkundige administrasie, 
waarmee die "soewereine volk" nie gedurig kon peuter nie, 'n 
land kan gesond maak. Vandaar De Mist se wens om in Suid
Afrika 'n goeie en sterk regering in te rig. Konstitusioneel
liberaal, soos ens vandag die begrip opvat, was hy nie. 

De l\1:ist begin met 'n historiese oorsig van die groei van die 
Kaapse volkplanting', en die Oos-Indiese Kompanjie met sy ver
:stokte neiging om die Kaa p slegs as 'n "seeherberg" vir sy vlote 
te beskou en met sy monopolistiese verkragting van die vry 
€konomiese verkeer in 'n land wat tog 'n egte kolonie geword 
bet, vind natuurlik geen genade in sy oe nie. De Mist hoef 
:gelukkig nie, sacs Voltaire, met 'n ecrasez l' infame vir die ver.., 
nietiging van die Kompanjie te pleit nie, want die sondebok was 
dood, maar hy wil die verkeerde bestuurlike en kommersiEHe 
grondbeginsels, wat soveel onheil en swakheid aan die Kaap ver
·oorsaak het, to'taal uitroei en 'n heeltemal nuwe regeringstelsel, 
wat die welsyn van die koloniste tot uitgangspunt sal he, daar 
invoer. "De ingezetenen," se hy, "hebben 't reeht om eene 
.R,egeering over zich te vorderen, die hen niet altyd en aUeen 
ten voordele van e-en derde maar voornamentlijk en in de eerste 
1)laats naar v'aste, heschreeven en hillijke wetten tel' bevordering 
van hun eigen welvaart bestuurt." Dan, meen hy, sal die toe
stand van "morrende ontevredenheid," waarin Nederburgh en 
l~ rijkenius die koloniste aangetref het, verdwyn, en dit sal nie 
meer noodig wees om oor hulle opstandigheid en rewolusionere 
dade te kla nie. ,,'Vij verfoeien," 80 gaan hy voort, "die daaden 
te.n hoogsten, maar het is de plicht van een billijk bestuur de 
oorzaaken van zulk een algemeen volksmisnoegen, en daarna 
.de noodwendige gevolgen dier oorzaaken menschkundig te be
loordeelen, eer het een overhaast vonnis strijke. Eene geheele 
:lVlaatschappij is nimmer ontevreden, of er zijn redenen voor dit 
Iitisnoegen aanwezig. Men maake die Maatschappij eerst ge
lukkig door goede en billijke wetten en inrichtingen en straffe 
dan de overtreeders! Rixanlm author non est, qui ira aliquid 
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tacit sed qui i1'ae causmn dat. (Nie hy wat in gramskap iets 
doen nie, maarhy wat diegramskap verwek, is die bron van: 
onluste).' , 

Die nuwe regcring' moes, volgcl1s die M emorie, as volg in-
gerig word: Die oppergesag berus, wat wetgewing en adminis-
tr'asie betref, by 'n goewerneur en 'n raad van vier addisionele' 
Ie de. Die Nederlandse regering benoem a1 hierdie hoogste be
amptes, maar twee van die vier raadslede sal koloniste wees" 
\vat minstens tien jaar in Suid-Afrika gewoon het. Die adminis-
lrasie word in vier departemente verdeel, (1) vir landbou, vee
teeIt en ander binnelandse aangeleenthede; (2) vir finansics ~ 
(3) vir handel; (4) vir skeepvaart en vissery, en tot hoof van 
elke afdeling word 'n raadslid benoem, wat hom met die sake 
van sy departement moet vertroud maak. Aan die vakkundige 
hoogste regerings1iggaam is ook 'n sekretaris geheg, maar sy 
aanstelling, SODS die van die ander ondergeskikte beamptes, 
berus by die goewerneur en sy raad, wat egter aan die Asiatiese 
Raad verantwoording' skuldig bly. Die goewerneur kry 'n sala
ris van 50,000 guldens per jaar (1 guldell = 20 stniwcrs) met 
'n vry huis, maar g'een addisionele emolumente nie, en ook sy 
ondergeskiktes sial duidelik vasgestelde salarisse ontvang. Die 
uitvoerende on wetgewende magte van die Kaapse regering 
berus, soos ges~, by die goewerneur en sy raad, maar die reg
spraak word heeltemal daarvan afgeskei en aan 'n Raad van 
~Tustiesio opgodra. Dit sal bestaan uit 'n president, 'n proku
reur-generaal, sos addi:sionele lede en 'n sekretaris. Almal ont
vang vaste salarisso, en die Bataafse regering stel hulle aan~ 
Drie van die lede moet koloniste wees; die res vakkundige,. 
N ederlandse reg'sgeleerdes. Die a ppel 11'a die Raad van J ustiesie 
in Batavia word afgeskaf, want die Indiese regering' bet geon 
seggenskap moer in Suid-Afrika nie, en die hoogste appelhof is. 
die Nasionale Gercg'shof in Nederland. 

Onder hierdie twee afgeskeie gesagvoerende liggamo, die 
Goewerneur en sy Raad en die Raad van J ustiesie, sorteer dan 
verskillende ondergeskikte inrigtings, almal ou instellings wat 
egter in belangrike opsigte gewysig moet word. In Kaapstad 
moet 'n G-emeenteraad tot standkom, wat geens,ins as 'n voort
setting van dieou Kollegie van Burgerrade moet beskou word 
nie, want dit sal aIleen met die munisipale administrasie van 
die Kaapse distrik belas wees, en sal nie die bevoegdheid besit. 
om die koloniste in die alg'emeen by diesentrale regering te 
verteenwoordig' nie. Die lede van die G-emeenteraad word deu!" 
die belastingbetalers gekies en kry geen besoldiging nie. Die
aantal buitedistrikte moet vermeerder word; die ou name moet 
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verdwyn, en die nuwe afdelinge, eweredig afgebaken volgens 
die hoev,eelheid vrugbare grond en water, moet liefs met "num
mers 1, 2, 3, cuz." betietel word. (Rier het ons die toppunt 
van De Mist se onhi,storiese rasionalisme!). Die lokale bestuur 
-van elke distrik word opgedra aan 'n balju, - die benaming is 
vcrkiesliker as landdros, - en vier of S0S heemrade, wat naas 
hulle administrati,ewe werk ook geskille kan besleg. Rulle b~
vuegdhede en pligte sal egter cers na ondersoek in Suid-Afrika 
duidelik kan bepaal word, want "het is zeer mooglijk en zelf 
2eer waar'scilijnlijk - en dit moet ligtelijk verschooning ver
(licnen - dat men in veele hier opgegeeven pointen kan dwaa
len. " Van belang is verder dat die sentrale regeringsraad jaar-
1iks kommissarisse sal uitstuur om die land te deurreis, die werk 
-van die distriksbesture te kontroleer endaaroor, asook oor ander 
$ake, te ra pporteer. 

Hierdie konstitusionele skema, waarvan ons sleg.s die hoof
})unte aanhaal, word dan nog aangevul met 'n menigte voorstelle 
-van allerlei aard. Die spreek van self dat die binnelandse handel 
-van alle bande onthe.f moet word, en wat die ekonomiese ver-
keer met die binneland betref, moet daar ook veel meer vryheid 
;as vroeer weers; die koloniorste moet b.v. die reg he om in hulle 
reie skepe handel te drywe; maar die skep:e moet in Nederland 
.( of Suid-Afrika) gebou wees, en aangesien die Kaap 'n kolonie 
yan Nederland is, moet die Kaapse grondstowwe na Nederland 
:gaan en die koloniste gefabriseerde ware van daar ki'Y. Rune 
moet tevrede wees dat die Nederlanders aan hulle se: ,;\Vij 
:zuJlen u beschermen en helpen, mids gij uwe producten aan 
onze markt brengt en onze schep:en van nooddruft voorziet." 

Landhou en veeteelt moet aangehelp en gelntensiveer word, 
o.a. deur die uitge:e van kleiner plase in eiendom en hulle afba
i{cning met boomheinings, gragte, slote of walle! Ook die ver
betering van die binnelandse verkeerswee en 'n uitgebreide 
gebruik van die vervoer per water sal nuwe ekonomiese moont
likhede skep. "Welk een binnelandsche scheepvaart moet daar
ui t (die groot op brings van die distrikte) niet geboren worden, 
wanneer men die maar ongedwongen toelaat"!! Die koloniste 
moet meer kerke en veel meer en beter skole kry. Dit is 'n 
hoofsaaken verdien die ernstigste aandag van die Kaapse 
l'egerillg. Deur die opvoeding sal die verwilderde boere van 
die binneland, wat vir die naturelle so onmenslik wreed behan
dd, langsamerhand tot reggeaarde beskaafde mense herskep 
word, want ook aan hierdie skandelike toestand moet 'n end 
leorn. "Waarmede," roep De Mi'st in verontwaardiging uit, 
~,hadden die goede lieden (die natureUe) verdiend de vervol-
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