
GESKIEDENIS VAN SUID-AFRIKA. 

sal nie 'n baie groot uitgawe vereis nie; daar is volop water en 
goeie, vrugbare grond, sodat "met cleijne moeijten" allerhande 
soorte van vrugte en groente gekweek kan word" soo weI als op 
cenige andere plaetsen ter werelt"; vir die siekes sal sulke ver
v'en;ingc 'n baic groot uitkoms wees, en kosbare lewens en selfs 
skepe sal gered word; ook vleis kan in oorvloed aan die vlote 
verskaf word, want varke kan aangehou word, en die veeruil 
met die Hottentots sal beeste en skape oplewer; Sint-Helena, 
daarenteen, deug ni'8 meer 'Vir die r,ctoervlot,e nir, want die 
varke raak op, "ende men sal bevinden, dat jaer op jaer min 
en mindel' en de in corten tijt niet met allen (daer) sal te crijgen 
wesen"; dat die inboorlinge "brutale ende mensch eetende 
menschen sijn," teen wie sal moet gewaak word, "is maer een 
Jan Hagels praetjen"; die mense van die Haarlem het inteen
deel gevind dat die Hottentots "met aIle vriendelijckheijt 
quamen handelen"; dat Geleynsen geen vee van hulle kon kry 
nie, was die skuld van sy eie matrose, wat met geweld teen hulle 
opgetree het en "7 it. 8 van haer beesten onder de voet geschoten 
(hebben)"; "in goed correspondentie met haer levende," sal 
die blankes die inboorlinge in hulle diens kan opneem en met 
die Nederlandse taal, ook die beginsels van die kristelike gods
diens aan hulle leer; - "Sulcx dat het maken van voornoemde 
fort ende thuijn, niet aIleen sal strecken tot voordeel ende 
proffijt van d' Ed. Comp., maer tot preservatie ende behoude
nisse van veel menschen leven" en, wat "het treffelijckste is 
tot gl'ootmakinge van Godes alderheijlighste name, (en) voort
planting.e sijnes heilig.en Bvangeli, waerdoor buijten twijff'el 
V.Ed. handelinge in geheel India meer ende meer sal gesegent 
worden." 

Hiel'clie optimistiesc skrifstuk is deur Kamer Amsterdam 
gunstig oorweeg, en in September 1650 besluit Here XVII, "dat 
men aen Cabo de bona Esperance een rendevous en stercktc 
begrijpen saL" 
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HOOF'STUK III. 

JAN VAN RIEBEEK EN SY TYDGENOTE. 

§ 1. Jan van Riebeek se Voorgeskiedenis en sy reis na 
die Kaap. 

011S huldig nie die opvatting dat geskiedenis die aaneenge
skakelde biografiee van enkele uitstaande persone is nie. Ons 
is van oordeel dat die vernaamste draer van 'n yolk se ontwik
keling die yolk self is. Hierdie beskouing mag ons egter ook 
nie op 'n dwaalspoor bring nie. Ons moet aan die mense wat 
deur hulle .buitengewone persoonlikheid of posiesie (of albei) 
werk van blywende historiese waarde verrig het, reg laat ge
skied. Jan van Riebeek was so 'n man; maar hy kry 'n plek 
in die ry van ons nasionale boumeesters, nie omdat hy werklik 
so groot was nie, maar omdat die gemeenskap waaroor hy gere
geer het, nog so klein was. Soos Godee Molsbergen, sy biograaf 
dit uitdrUlk: "Zuid-Afrika is niet groot geworden door Jan 
van Riebeeck, maar hy· werd groot door Zuid-Afrika, Zijll 
stichting.' , 

Ons eerste kommandeur is in die jaar 1618 gebore. Hy het 
vroeg in d~e diens van di,e Oosindiese Kompanjic )getree >en kom 
in 1640 in Batavia aan. As ondergeskikte beampte in verskil
lende kapasiteite werksaam, vind ons hom agtereenvolgens in 
~1alakka, juis toe kort tevore op die Portugese verower, Atjeh, 
Desima, die handelspoort van Japan, en eindC'1ik in Tonkin, 
waar hy tot waarnemende hoof en sekunde van die faJktory styg 
met die tietel koopman. Omstreeks 1647 het Here XVII 'n 
veldtog teen die partikuliere handel wat, nieteenstaande streng 
plakkate, algemeen deur die beamptes vir hulle eie verryking 
g.edryWtc is, op tou gesit. Jan van Riebeek was 'n slagoff'er van 
hierdie suiwering8politiek. Hy het sy betreklking in Tonkin 
verloor, is na Batavia ontbied, en moes met die retoervloot van 
Geleynsen na Patria terugkeer. Hy ontvang hier sy agterstal
lige salaris, trou in Maart 1649 met Maria de Quellerie, nes hy 
self, uit 'n goeie burgerlike famielie, seil 'n paar maande later 
vir 'n ander handelsmaatskappy na Groenland en in die vol-
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gende jaar na die \V<:~sindiese eilande, en was teen di'e begin 
van 1651 sonder 'n hetrekking terug in Amsterdam. Hy wou 
graag weer in die diens van di,e Oosindies'e Kompanjie tree en 
bied hom in :Nlei 1651 aan "omme als opperhooft nae de Cabo 
de Bona Esperance te gaan." Sy aansoek en 'n stuk van hom 
oor die" Remonstrantie" van J anszen en Proot, waarin sy reeds 
aangehaalde oordeel oor die Hottentots voorkom, het die gun
stige aandag van Kamer Amsterdam geniet, en in Desember 
1651 volg sy offisiele benoeming. Op die 24ste van dieselfde 
maand staan hy dan reeds op sy vlagskip, die Drommedaris, 
wat met die Reij,gerr en 'n jag, die Goede H oope, sy vloot uit
maak, en toe die Kersnag val beploeg hulle die woelige waters 
van die Noordsee na di,e ~uide toe. 

Betreklik klein en onaansienlik Was die vaartuie wat hier 
op die golwe gedobber het; maar so ook was die Mayflower, 
w,aarmee dertig jaar tevore, die Pelgrim-Vaders, die grondleers 
van die Verenigde State van Noord-Amerika, dieselfde kus ver
laat het, klein en onaansienlik. En sonder ophef of dramatiese 
vertoon was ook die uitvaart van hierdie reisgeselskap gewees. 
Geen priesterlike wygesange, geen plegtige optog het hulle na 
die skepe begelei nie. H ulle was doodgewone mense, soos daar 
nog duisende in die strate van Amsterdam rondgeloop het, wat 
vir hulle daelikse brood en sonder romantiese inbeeldinge een
voudige voorgeskrewe pligte sou nakom; maar in die geskiedenis 
is meer tot stand gebring deur die konsensieuse, prosaiese be
drywigheid van alledaagse mense as deur al die oorlogsugtige 
bohaai, w,aarmee die blb.dsye van sommige geskiedenisbQeke VQl

geprop is. Ons sal nog baie vooI1beelde van hierdie waarheid kry; 
hier wil ons net daarop wys dat Jan van Riebeek en sy helpers, 
die stigters van ons Suid-Afrika, die Suid-Afr1ka van die wit
man, reeds op hulle reis, onwetend en in die eerste plek omdat 
dit hulle voorgeskrewe plig was, aan die fondament van ons 
bestaan hier begin bou het. 

Die konstitusionele geskiedenis van Suid-Afrika het aan 
boord van die DromrnieidJaris syaanvang geneem. Jan van Ri'ebeek 
was die opperhoof van die onderneming, maar nes orals in die 
wereld waar N ederlanders 'n regering moes inrig, is ook op 
hierdie vloot, vol gens die bepalinge van die Here Meesters, die 
gesag nie aan een man nie, maar aan 'n raad opgedra. As 'n 
helangrike besluit moes gene em word, is die skippers en offisiere 
na die vlagskip ontbied, waar hulle dan onder voorsitterskap 
van die kommandeur gesamen tlik vonnisse gevel en beslissinge 
getref het. Hierdie skeepsraad, op land oorgeplant, sou die 
eerste Kaapse regeringsliggaam wees, en daarin Ie reeds opge-
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'slote 'n groot beginsel van ons konstitusionele ontwikkeling. 
Die stelsel van verdeelde verantwoordelikheid sou outokrasie 
teenwerk en daarby maklik oorhel tot 'n erkenning van die reg 
van die geregeerdes om in die regering saam te praat. 

Intussen was dit nie vir Jan van Riebeek nodig om die 
skeepsraad dikwels bymekaar te roep nie, want die reis was 
voorspoedig en sonder buitengewone voorvalle. In die eerste 
dae van April 1652 het ons bekende seevoels om die skepe ver
skyn en die nabyheid van die Kaap aangekondig; op die vyfde 
van die maand het die opperstuurman eerste die Tafelberg 
"0. en O. ten. zuyden " uit die see sien rys en die' beloo':fde 
'beloning van vier reale daarvoor gekry (d.w.s. 16/-) ; en teen 
sononder die volgende dag het die Drommedaris die Tafelbaai 
·ingeseil. 

'n :ThIerkwaardige dag en datum hierdie, Saterdag, 6 April 
1652! Die Europese beskawing op die vooraand van sy bly
·wende intrek eindelik vas geanker aan die strand van Suid
Afrika, van waar dit nooit weer sou verdwyn nie! Hoe is dit 
moontlik dat hierdie gebeurtenis nie jaarliks deur ons feestelik 
":herdenk word nie? Ons laat die vraag onbeantwoord. Ons laat 
"ook vir Jan van Riebe-ek en sy mense hulle rus onder die ska
-duwee van die reusewagter van die Kaap neem. V66r ons hulle 
na land vergesel, wil ons 'n oomblik nagaan watter kragte daar 
in en agter hierdie klein en onaansienlike ekspediesie geskuil 
'het; want so aIleen salons in staat wees om die wonderlike 
',ontwikkeling wat daaruit gevloei het, te begryp. 

§ 2. Die GebooTtedag van Suid-Afrika in die Ontwikkelings
geskiedenis van die Nederlandse V,olk. 

Die stigting van die Kaapse volkplanting was 'n gevolg van 
(lie opbloei van die Nederlandse mag in Europa en oor die hele 
wereld. Teen die middel van die sewentiende eeu het die Ver
'enigde Geweste 'n toppunt in hulle ontwikkeling bereik. By 
-die Vrede van 1Vlunster, in 1648, is hulle onafhanklikheid deur 
vriend en vyand erken, en as 'n eersterangs-moondheid het die 
republiek sy plek onder die state van Europa ingeneem. Di'e 
N ederlandse seemag, ofskoon as gevolg van die suinigheid van 
die kommersieel-gesinde regente dikwels verwaarloos, was aan
'sienlik, en die dapperheid van die matrose onder die leiding 
van manne soos 1\'lichiel de Ruiter en Tromp het gewoonlik op
'geweeg teen die minder goeie uitrusting van die oorlogskepe. 
lOp die gebied van handel en oorsese aktiwiteit was Nederland 
"llommer cen. Vyf-en-twintig jaar later nog bereken Colbert, 
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die groot minister van Lodewyk XIV van Frankryk, dat sy 
eie land 600 handelsikepe besit, Engeland 4,000, en Nederland 
16,000! In Oos-Indie het die Nederlandsc Kompanjie al sy kon
kurente in die skaduwee gestel: in Batavia, die pragtige skep
ping van Caen, het saamgevloei 'n bedrywigheid wat hom uit
gestrek het nie aIleen 001' die argipel nie, maar tot in Sjiena en 
Japan, Seilon en Bengale, Persie en Arabie. In Noord- en 
Suid-Amerika het die Nederlandse vVesindiese Kompanjie, ge-
stig in 1621, weliswaar vel'lbygaande maar desnietemin skitte
rende suksesse behaal: Nu-Amsterdam, vandag Nu-York, was 
in 1652 nog 'n Nederlandse stad, en in Brasielie het tot 1644, 
die Wesindiese Maatskappy so 'n vaste voet gchad, d~t 'n liel 
van die stadhouderlike famieJie, graaf J'ohan 'l\Iourits, van 
N assou, daar goewerneur was. 

Die groot materiele welvaart van Nederland, die gevolg 
van sy handel en industrie, was dan verdeI' die vrugbare grond 
waarop die hoer geestelike produkte welig kon te voorskyn 
tree. Reeds in die begin van die sewentiende eeu kry ons 'n 
reuse-!ntellek soos Hugo Grotius, die beroemde regsgele,erc1c, v;at 
in 1609 met sy epogmakende boek, A-Iare lilJle;rwn, (di,e Vrye See) 
die fondament van die Internasionale Heg Ie, en die onhoud
baarheid van die Spaans-Portugese aanspraak op oseane as hulle, 
eiendom in 'n helder lig gestel het. In die jare 1618 -1619 
sit die groot Sinode van Dordrecht, wat die beginsels van die 
Kalvinisme vir Nederland vasgelc het, en aan wie ons ook OIlS· 

pragtige vertaling van die Bybel verskuldig is. Dis waar, die 
geslag wat die vryheidstryd teen Spanje begin het, was nog 011-

verdraagsaam teenoor Rooms-Katolieke en vrysinniges; Olden
barnevelt is in 1619 onthoof, en Hugo Grotius moes in balling
skap gaan, in die eerste p1ek om politieke redes, maar ook 
omdat hulle die haat van die streng-kerklike party op hulle 
hals gehaal het; maar die nangehore vryheidsin van die Neder
landers het met die oorwinning hom weer Iaat geld. Die noorde
like provinsies was reeds lank die toevlugsoord van vervolgde' 
Kalviniste uit an del' lande; die ]1Jngelse Puriteine, o.a. die mense 
van die Mayflower, het b.v. bier 'n skuil plek gekry; en non vind 
ons dat die republiek, "waar ieder inwoner vrij was, (oisc-hoon) 
ieder inwoner niet regeerdc," ook nie-Kalvinistiese vIugtelinge· 
in sy gasvrye skoot opneem, en aan sy onderdane 'n mate van 
politieke en godsdienstige vryheid toelaat, so os dit in feitlik 
geen ander Europese land kon aangetref word nie. 

In so 'n atmosfeer kon die wetenskap en die kuns heerlik 
gedy. Leiden met sy Uniwersiteit, die geskenk van 'n dankbare' 
yolk aan die stad wat hom so dapper teen die Spanjaarde ver-
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. dedig het, was miskien die belangrikste wetenskaplike sent rum 
van "\Ves-Europa. Ook Milton, die Engel'se digter, het hier as 
'student vertoe£. Tot kortvoor die vertrek van Jan van Riebeek 
het Descartes, die grootste Franse filosoof, om vry te wees, in 
Nederland gewoon, en ons eerste kommandeur het miskien in 
Amsterdam die diepsinnige tTodeseun, Spinoza, gesien, wat 
enkele jare later sy groot wysgerige sisteem sou uitwerk en 'n 
hoe rang ander die denkers van die wereld sou verwerf. In 1654 
verskyn Vondel se Lucifer, die grootste digwerk in die Neder
landse letterkunde; in 1642 ski] der Rembrandt sy Na.gwag en in 
1661 sy Staalmeesters, kunsstukke wat nie slegs die Nederlandse 
volk nie, maar die hele mensdom verryk; en hierclie twee kuns
tenaars, die digter en die skilder, het elk op sy gebied nie alleen 
geskyn nie~ maar was omring deur sterre van die eerste grootte, 
'een van wie genoeg sou gewees het om luister aan sy tyd te gee. 

Nederland was 'ryk, ryk veral aan manne, helde van die 
penseel, die pen en die swaard, helde van die woord en die 
'daad! 

Uit so 'n land en so 'n omg,ewing het Jan van Riebeek en 
sy helpers gekom, eenvoudige beamptes maar daarby gesante 
van 'n staat in die bloei van sy krag, van 'n geslag "dat 
grootsche dingen op eenvoudige wijze deed op elk gebied1 " van 
'n volk by wie die persoonlike selfstandigheids-gevoel byna 
'n ondeug was; en die spore van hulle herkoms was in hi-erdie 
klein gemeenskappie duidelik sigbaar. Die bevelvoerder, self 
ten volle bewus van sy eie waardigheid, moes ook die gevoelens 
van sy ondergeskiktes respekteer en het met gemoedeliike tak 
sy gesag oor huUe uitgeoefen. Praktiese nugterheid en doel
treffendheid v;ras die grondslag van die hele onderneming, maar 
by Van Riebeek veral het dikwels ook die neiging hom openbaar 
om grootse toekomsplanne te ontwerp, om in die ruimte te dink, 
'n baie natuurlike geestestoestand in 'n volk, wie se werkkring 
die wereld was. Ook die onverwoesbare optimisme van die kom
mandeur, 'n uitvloeisel van sy vooruitstrewende arbeidsaamheid 
·en sy ambiesie om sy posiesie te verbeter, was tewens 'n teken 
van die frisse krag van sy yolk. En in hierdie cen woord, krag, 
kan ons die kwaliteite van ons eerste staatstigters opsom. I-Iulle 
'het met hulle saamgebring die krag van die Germaan, gewortel in 
die Kalvinisme. Dit was Kalvyn se leer van die absolute almag 
van God wat staal in die bloed van die Geuse gebring het; die
selfde leer sou ook in Suid-Afrika vir hulle nakomelinge 'n 
houvas en 'n inspira.."lie wees. 
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DIE KAAP, 'N BEAlVIPTEPOS (1652 -1656). 

§ 1. Die Voorgeskrewe Taak. 

So os reeds gese, het die D'ro?n?Jvedm'is op Saterdag, 6 April 
1652, die anker in die rrafelbaai laat sak. Die volgende dag is. 
nie gewerk ni'e, maar bl'lewe is van die land gehaal, waaruit 
geblyk het dat die retoervloot, wat Van Hiebeek hier moes trei, 
al verby was na Sint-Helena toe, en teen die aand het die kom
mandeur ook vir 'n rukkic aan wal gegaan om die terrein van 
sy heerskappy te inspckt.e.er. Hy het met hom t'eruggenecm 
aan boord, "twee wilden, daaronder een die wat EngeLsch 
sprak." Dit was Harry, die kaptein van die Strandlop,er
HoUentots, 'n persoon van wie ons nog veel sal v,erneem. Op 
l\iaandag, 8 April, het die stigtingswerkeintlik begin. Die bote 
vaar heen ien weer om die boumateriaal aan wal te bring, en op 
land is 'n honde.rd man besig om 'n hout onderdak op te 6laan 
·en die plek vir die fort skoon te maak. J an van Riebeek, 'n 
klein maar flink figuur, met sy hoe, wydgerande hoed, goedg,e
knipte wambuis, kapstewels en swaard aan die sy, oorsien alIes 
uit sy skerp, donker oe en staan agter sy man~kappe, "opdat 
het werk wat heter moghte voortgaan." 

Die bevelvocrder se. taak was duidelik vir hom voorge
skrewe. Hy moes 'n fort bou, waaraan die naam DIe Goe.,d,e IIoop 
moes g,egee word, en waarin 'n besetting van omtrent 'n honderd 
man en siek skepelinge kon gehuisves word. Hy moes tuine en 
Jande aanle en Vl'ugt,e.bome plant, sodat daar voldoende ver
versinge vir die skepe sou we-es. Hy moes, deur vriendskaplike 
ruilverkeer met die Hottentots, vir 'n genoe.gsame vleisvoorraad 
sorg en vir die v'e.e 'n kraal in of .aan die fort bou. II y moes 
di,e koste 'van die neersetting so laag moontlik hou, en deur 
timmer- en brandhout uit die Kaapse bosse te laat aansleePr 
walvistraan uit 1'e smelt, robbevelle te versamel en die bestaans
middels vir di,e fortbewoners na vermoe in die land self te krv 
of te produseer, van die stigting 'n betalende besigheid vir die 
Kompanjie maak. Soos o.a. ook uit die gebed blyk, wat hy by 
die opening van elko raadsitting moes voodeos, was dit" nL die 
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belang van die "Heeren Principalen," die grondgedagte van 
sy hele opdrag; al sy doen -en late moes strek "tot grootmacc
kinge 'van (Godes) alderheylighst,en naeme ende; den uveesten 
dienst van onsen Heeren ende M eesters. " 

Die uitvoering van hierdie opdrag het Jan van Riebeek 
met ane naarstigheid aangepak. Hy wou so gou moontlik 
die Kaap v,erlaat om in Indie promosie te gaan soek, en hy het 
gemeen dat aIles hier binne 'n jaar agtermekaar sou wees. Hy 
het egter spoedig uitg,evind dat Suid-Afrika hom nie maklik 
1aat dwing ni'e; hy het kennisg.emaak met die faktore wat deur 
ons hele g.eskiedenis hcen die uitbreiding .en die groei van die. 
beskawing hier sou strem, ons land self, met sy wisselvallige 
klimaat 'en di.e naturel; en toe hy eers na tien lang jare die 
reis na Batavia kon voortsit, was di,e taak wat so maklik gelyk 
het, nog nie voltooi nie. Dit was "langcn sober werck," maar 
so gaan dit, wanneer 'n sterk en 'yaste fondament g.ele word, en 
van Jan van Riebe,ek kan met reg g.ese word dat in sy tyd die 
basis, waarop blank Suid-Afrika vir baie geslagtc sou berns" 
geskep is. 

Waar ons nou daartoe oorgaan om te ondersoek hoe dit 
gebeur het, moet ons ,egter ook ni'e haastig wees nie. Dit sal 'n 
tydjie duur, voor die groot deurlopende probleme van ons ge
skiedenis heeltemal duidelik kan gesien word. Nes ons VOOl'

ouers aan die voet van Tafelberg moes rondspartel, voordat hullc 
koers kon kry, so salons ook aIleen langsamerhand d~e groot 
rigtinge in ons ontwikk'eling, wat uit huHe. sparteling te voor
skyn g,etrec het, gewaar word. 

§ 2. 'n Swaar Begin. 
Die cerste ses of sewe maande van hulle 'verblyf hier was 

'n baie swaar tyd vir Jan van Ricbeek en sy medewcrkcrs. Die 
winterreens het e,ers teen die end van l\lei begin, maar toe ook 
met geweld ;en waar die manskappe g.edurende die droc wcke 
met moeite 'n pik in die grond kon kry, is di,e aarde nou deur
week en Ie hulle nat ,en siek in hont beskuttings, "by provisie 
wat rouw opgeslagen." Vis was by tye oorvloedig, maar einde
Iik het die kos so ,eentonig en skaars geword, dat pikkewyneiers 
en duikers (die seevoels), van Robbeneiland gehaal, as Iekkernye 
beskou is. Vars vleis he.t byna totaa1 ontbrrek. Die ongeoefende 
jagters met hulle lomp gewere kon die clan de en ander wild 
g~ewoonlik nie raaksk~et nie, en Hottentots met v,ee net nie op
gedaag nie. Harry en sy armsalige klompie Strandlopers het 
van 'veldkos, skulpdiere en see-opspoelsels bestaan, en was meer 
tot 'n las as iets anders. Hul1c kon aUeen gebruik word om 
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'n bi.etjie brandhout to gaan haal, en daarvoor het hullo go.eic 
betaling in brood, arak ·en tabak gekry. 

Intussen moes die aardewalle van die fort opgegooi en 
planke, van bome uit die klowe gehaal, gesaag word; ook 'n 
groot groentetuin en saailande is aangele; - ,en dit alles sondeI' 
trekdiere van enige aard; want, soos reeds gese, veeruil was 
daar nie, en di-e .prrde uit Batavia, waarap Van Riebeek gereken 
h'2t, is deur die retoervloot op Sint-Helena afgelaai. Ge:en won
der dat di,e manskappe "petulant" geword het, en dat 'n gesel
skap 'van vier in Soeptember g,edros het. Hulle leier was Jan 
Blank, en hulle plan was om 001' land - Mosambiek t,e bereik! 
Vier heskuite, vier swaarde, twoe pistole, 'n hond .en 'n ou 
skeermes was hulle kosvoorraad en verdedigingsmiddels. LJit die 
duine na di-e strand van Valsbaai deur r,enosters geja, het hulle 
tot by die ber,g agter die te,enswoordig.e Gordonsbaai voortge
sukkel, maar hier het die moed huHe begewe, ,en na 'n afwesig
heid van noge dae was hulle terug by die Fort, waar harde
arbeid in die ysters tot 1 J anuarie 1653 hulle strnf was. 

§ 3. Koers Gekry. 

In die laaste maande van 1652 kom daar voarlopig 'n end 
aan ,al hierdie swaarkry. Jan van Riebeek en sy mense kry 
ko.ers, en ons met hune. 

Die Fort was nou al g.e.ruime tyd op 'n manier klaar. Dit 
was 'n viel'kantige struktuur en gc1ee kort agt,er die teenswoor
dige poskantoor, op die Parade van 'vandag. Die buit'8mure, elk 
ong.eveer vyf-.en-tagtig tree lank, was eenvoudige aardewalle, 
twaalf voet hoog. Op die vier hoeke was bastions waaraan die 
name Reijgerr, Dr01n11'/)sdaris, 1;Val'uisch en Olifant g·egee is. Die 
1t~aZvisch en die OZifant was twC'.e skepe wat in M-ei 1652 met 
die Reijg,m' en die Drmnme'dm'is die reis na Batavia voor~gesit 
het. Op die binneplein van die Fort h'8t di.e pakkamers, eet
en slaap'vertrekke, die k.erkie ·en 'n uitkyktoring gestaan (almal 
voorlopig van hout). Die poort het op die see uitgesi-en en was 
van buite beskut deur 'n vooruitgestote omheining, die soge
llaamde Horingwerk. In hierdie voorste plein was di'8 hospitaal. 
Lat.er is aan die agterkant van die Fort 'n soortgelyke omheinde 
kraal aang,ebring vir die vel'. Rondom die Fort is 'n grag ge
graw8, waarin die water van die Soet1'ivie1', wataan die noord
westlekant verbygevloei he1" kon gekee1' word. Die ee1'ste punt 
in die opdrag van Here XVII was dus uitgevoer. Daar was 
weI nog v-eel aan die Fort te do en ; sy walle sou nog st.e1'ker moet 
g.emaak word, en die houtg€boutjies moes dlCu1' huise van bak-
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stene v,ervang word; maar in die e.erste onmiddellike behocfte. 
aan behuising en verdediging was voorsien. 

In di'e tussentyd is ook met die landbou vooruitgang ge
maak. Teen September - Oktober het die tuin, naas radysies~ 
ook al kool en rape opgelewer, en die g·csaaides op die land 
agter die Fort het mooi gestaan. Die boerdery, die groot bedryf 
van die Afrikaanse 'yolk, maak sy verskyning; en al het ons: 
hier nog maar met 'n groentetuin en 'n paar akkers koring te 
doen, is die klein begin ni.e sondeI' belang vir ons nie, o.a. omdat 
die eienaardige moeilikheid aall die Suid-Afrikaanse landbou 
verbonde, nl. sy onderworpenheid aan ski·clike weersv.erande
ringe, hier reeds voor die dag tree. In Oktobermaand het 
Tafelberg sy wit mus opgesit, en Van Ri,ebe·ck moes dit aansien 
hoe die suidoos dite ryp koril1jgare uitskud en die tuin ver
woes en uitdor. Hy teken ontste1d aan: "In de gansch·c werelt 
can't soo hard niet way,en als dese z. oostcn wint hier doeL 
Jae ('t) gaet Westindische orencanen ·end·c J apanse tuffons: 
som\vijlen te boven !" Die produksie-probleem, wat so c,envoudig 
g'elyk het, kry a1 dadelik 'n ander kl'cur; maar hoe skraal dan 
ook, daar was 'n oes, en die kommandeur hoop dat dit "met 
O-odt de. Voorst!e" later betel' sal gaan en is in elk geval daarvan 
seker dat di·e tuin binll'ckort meer groente sal produseer as: 
wat die skepe nodig het. 

Nog meer is die optimisme van Jan van Riebeek gaande 
gemaak deur di·e verskyning van Hottentots met v;ee aan die 
Fort. Die mense van die Ivmarlem het ook g,evind dat die vee
besittende stammc eel'S in ons 1ente ,en vroegsomer die omstrekc 
van di,e Kaap opg.esoek het, -en van nou af sien ons dat dit 
huUe reel was. In Oktober het die Kaapmans onder Gogosoa~ 
of soos die Neder1anders hom weens sy swaarlywighe.id genoem 
het, die Vet Kaptein, nader getrek, en voor di,e ·cnd van die 
jaar is by 'n 250 be,este ,en 600 skape 'yan hulle geruiL Hier 
was eindelik die groot uitkoms! Di,c vleiskwessie was opgelos! 
~laar weldra het geblyk dat ook hierdie roos nie sondeI' dorings 
was nie. Die Kaapmans was van di€ hegin af op hulle mallier 
oulik en geslepe. Vir 'n hces het hulle twce plaatjies koper 
gekry, vir 'n skaap 'n stuk tabak of koperdraad so lank S008 

die dier, @em0et van die. kop tot aan die punt van die stert, en 
hulle wou goeic dik kopcr he 'en (}i.e tabak so sterk, "datter aff 
suijgende haer oogen van traenel1." Teen die middel van 
Desember begin die ruil ski-elik bai'e sleg te gaan, en die oulik
heid van dioe Kaapmans slaan in iets ergers 001'. Hulle het die 
gras aan brand gesteek, die weive1d in hcslag g'eneem en wat 
hulle ook maar kim wegja of wegdra, gesteel. Van Rieheek had 
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suspiesie dat di€ 'veranderde optree van die Kaapmans te 
wyte was aan opstokery van Harry, wat as tolk by die ruil
handel gebruik is. By hat waarskynlik r·ede gehad om so '11 

gedagte te koester; maar hoe dit ook mag' gewees het, die" goede 
correspondentie" met di,e inboorling, waaraan vir H'ere XVII 
soveel gelee was, het opg.ehou te bestaan. Die naturelle
probleem, d.w.s., die problc'em van di,e witman om naas en met 
di'e naturel te lewe, tree te voorskyn, 'en ons merk op dat dit van 
die staanspoor af nie sonder wrywing kon geski€d nie, en dat die 
·eerste wrywingsgrond - die st'eelsug van die inboorling was. 

Egter, daar was vee in die kraal en gro-ente in die tuine, 
en ofskoon di,e toekoms nog nie sonder wolke was nie, kon Van 
Riebeek met 'n mate van gerustheid die oeerste swaar to-ets van 
sy werk tegemoet sien, nl. die korns van die retoerv loot. 'n :M:ens 
kan se dat di,e Kaapse jaar in die eerste tyd van 1\laart tot 1\faart 
geloop hat, van die vertrek van :een retoervloot tot die aankoms 
van die 'volgoende een. Di:e skepe uit Patria, wat ~woonlik in die 
twede helfte van ons winter di-e Kaap bereik het, hat betreklik 
verspr,eid ges'eil, maar die l'ykbelaaide bodems uit die goue 008te 
het op 'n gesette tyd van di.e jaar en gesamentlik gevaar, en baie 
groot klarigheid is vir hulle aan die Kaap gemaak. Die rede 
hiervoor was, omdat die aantal gelyktydig-aankomende. skepe 
dan so groot was, en ook omdat die skippers op die terugreis 
lank die neiging behou het om regdeur na Sint-Helena oor te 
steek, -en Van Riebeek, ywerig 'Dm t.e toon dat sy stigting 'n 
sukses was, huUe na die Kaap wou 10k. Dit was dan ook 'n 
teleurstelling vir die kommandeur, dat slegs 'n paar retoer
skeD'e in Maart 1653 die Tafelbaai ingeseil het; die res het die 
ou koers gehou; maar aan die ander kant was hy toe des te betel' 
in staat om die besoeke.rs van volop groente en 'val'S vleis te 
voorsien. 

Van Riebeek her ook nog '11. besondere rede gehad om m,et 
groot verlange na die koms van die retoe.rvloot in hi,erdie jaar 
uit te sien. Hy mo,es volgens opdrag van Here XVII die admi
raal met sy skippers teen vyande in Europa waarsku. 1\een die 
e.nd van Desember 1652 het 'n komeet in Suid-Afrika sigbaar 
geword. "'t Beduijtsel is den H,eere bekent," staan daaroor 
aangeteken in die Dagve1'haaZ 'van Jan van Riebeek. Drie weke 
later kom 'n galjot uit Patria aan~seil m'st die berig dat die 
Verenigde Geweste in oorlog m€t die Engelse Republiek verkoor. 
Wat die komeet beteke.n het, was dus duidelik! Ons weet dat 
hierdie oorlog al lank gedreig het. In Oktober 1651 het die 
Britse parlement die eerst,e Nawigasie-Wet uitgevaardig. Die 
doel daarvan was om die Engelse handelsmari.eue op te bou d'Emr 
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die Nederlandse tussenhandel op Eng,eland dood te maak. Ware 
van OOl'see of van Europa kon voortaan alleen in Engelse skepe 
of in skepe van die land, waar die lading vandaan kom na Enae
land g'ebring word. Nede.rlandse vaartuie sou b.v.' uie m:er 
produkte uit Frankryk of Amerika na die Britse eilande ver
voer nie. lYlet hierdie wet het Cromwell di,e kommersiel'e oorlog 
te,en Nederland begin, en dit het spoedig tot 'n ope breuk ge
kom. Die onmiddellike aanleiding daartoe was die eis van die 
Engelse dat di'e Nederlanders hulle opperheerskappy in die sog,e
naamde "Brittanniese see" rondom die Britse kus moes erken. 
Die ,erkenning sou beteken dat Nederlandse skippers by 'n ont
moeting met Engelse daar di'e vlag eerste sou moet stryk, dat die 
Engelse. die r,eg sou he am N ederlandse skepe in tyd van oorlog 
te ondersoek, en dat die haring-vissery in die Noordsee ond,er 
Engels'e kontrole sou kom. Die oorlog het met 'n botsing tus· 
sen Tromp ,en Blake in lYlei 1652 begin, en twee jaar geduur. 
Die deeg'lik uitgerust,e Engelse vlote het oar die algemeen die 
yoordeel behou, maar die. N ederlanders onder Tromp, wat in die 
oorlog gesneuwel het, 'en De Ruiter, destyds in di.e fleur van sy 
manlike krag, het ook harde slue aan die vyand toegebring. 
Die skepe van die Oosindiese Kompanjie het "agterom," d.w.s. 
am Skotland heen, veilig di'e Nederlandse hawens ber,eik, en 
di,e buit,eposte van die Kompanji'2 was nooit in gevaar nie. 

Die word nou langsamerhand moontlik om die. hoofrigtinge 
en uitstaande faktore in ons ontwikkding te ondersk'ei; en in 
die eerste tyd veral sal dit nodig wees am as uitgangspunt daar
by te kies - die invloed van die buiteland, want dan all e'en sal 
ons die Kaapsc aangeleenthede in hul1e regte perspektief sien. 

Aangesien die Kaap die belangrikste strategi'ese punt op die 
pad na Indie was, is byna elke oorlog tussen seevarende Euro
pese moondhede hier gevoel. 800s reeds aangedui, was intusse.n 
die uitwerking van die Eng,els-Nederlandse konflik van 1652-
1654 op die Kaapse nee.rsetting nie besonder groat nie. Jan van 
Riebeek moes weI dadelik in Januarie 1653 daarvan begin werk 
maak om die walle van die Fort te versterk; en in Oktober van 
die.selfde jaar kon hy aan Kamer Amst,erdam skrywe, die 
Ena,else sal di'e Fort nie vind "een cat te wesen di·e sander hant
sch~enen aan te tasten sij," en "met Godt de voorste" is daar 
geen rede vir besorgdheid nie; maar Engeland het nie probeer 
om sy v,edore handelsterr,ein in die Ooste weer te v,erower nie, 
en die Vrede van W'estminster he.t die Kaapse kat onaangetas 
gevind. In Augustus 1654 het die eerste berig van hierdie 'vredes
verdrag Suid-Afrika bereik, en in die daaropvolgende Desem
bermaand werp. 'n Engelse. skip, onder kaptein Anthony New-
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port, di,e ankers in die Taf.elbaai uit. Die Bngelse is as goeie 
vriende behandel, en verskeie kere so goad in die Fort getl'ak
teer "dat dcselv,e des avondts mooy soet ,ende vrolijek enda weI 
vernoeght. . . . .. al dansende, springende ende rollendc ..... . 
na boort gingan." 

Dire groot werking van di,e buitelandsc faktor moet gesoek 
word, nic in hierdie oOl'log nie, maar in die ondcrgeskiktheid 'van 
die Kaap aan 'n oorsese mag en in sy ondarworpcnheid aan die 
belange van die mag. Konstitusiol1!8cl het die Kaap onder 
Batavia gestaan; dlt was 'n voorpos van Indie; en van die Hoe 
Hegering in die Oost,e, of weI ook direk van Hoere XVII, het 
die bevele gekom waarvolgens Jan van Rioebeek sake hier moes 
hestier. Hooaf ons te se dat hierdie hevele almal net cen doel 
geopenbaar het, nl. di,o belang van "d' Bdele Compagnie l' , 
Homantiese ontdekkingsplanne en kolonisasieskemas het geen 
hakoring 'vir Here Meestoers gehad nie, en die kommandeur, 
llieteenstaande sy neiging om, veral 001' sy eie werk, groot te 
praat on gvoot te dink, was te glehoorsaam en t,e bedag op sy 
eie pe.rsoonlikoe toekoms om hom deur sy verbeeldingskrag, wat 
nogal sterk was, tot onbekookte en ollpraktiese dade te laat ver
leI. Bn tog, byna van die staanspoor af salons vind dat die 
Kaapse neersetting die l1'eiging vertoon om 'n kolonie te word en 
~y invloed na di'e binllelancl toe uit te brei. Hierdie eienaardige 
kontradiksi..e was egter die onvoarmydelike gevolg van die 001'

spronklike plan van Here XVII om die Kaap so goedkoop 
llloontlik aan sy beperkte dod te <1oen beantwoord. Dit was die 
buitelandse faktor in '\'crbinding met ons twe.e uitstaunde in
heemse faktore, 011S klimaat en die naturel, wat die witman 
bier in die bodem self laat wortel skiet het en die. eerste 
pioniers die land ingestuur het. Hierdie twee1edige ontwik
kcling word maklik hegryplik as ons altyd-de.ur daaraan dink, 
dat dit Jan van Riebeek so voorgeskrewe plig was om die land
bouproduksie ·en die veestupel uit te brei, totdat hy in staat sou 
wces om in die hahoeft.es yan die Kaap en die passerende skepe 
te voorsien. Hoe prosaies dit ook mag klink, die noodsaaklikheid 
om vleis en brood te kry, was ill die stlgtingstyd die stel'kste 
dryfveer van ons ontwikkoeling. 

§ 4. Die Onopgeloste Kosprobleem. 

Niks het vir Jan van Hiocbe.ek soved hoofbrekens gegec as 
,die kosprobleem nie. Wat hy ook gedaan het, hy kon dit nie 
.oplos nie. Selfs sy eie mense het in die .eerste tyd koer op keel' 
werklik houger gely. In April 1654 was die kosskaarst.e so groot, 
<lat hulle 'n dooi bobbejaan wat aan die 'Voct van die berg 
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g.evinu is, opgeeet het, en pikkewynvlei~ 'n versnapering was. 
Die manskappe het gekla: "Ghij cunt ons weI commanderen 
te arheyden,j maer sout maeckiCn dat wij wat meer in den 
monut cregen"; en Johannes. Danielsz, "in ue wandelingh toe
genoemt Doctor," het met twee messe rondgeloop en in ant
woord op 'n vraag na Sy bedo.eling daarme.e, gese: "Die passen 
op de Heel'," (d.w.s. hulle is vir die kommandeur bestem). 
, 'Omme niet in den uytersten noot van honger tie vervallen," 
moes Jan van Riebe:ek van die Kaapse jagte na Sint-Helena 
en l\Iadagaskar om prowiand stuur. 

Hierdie ellenuig.e toestand het gelukkig nie 'voortgeduur nie, 
maar bai·e volop het die Kapenaars dit in Van Riebeek se tyd 
eintlik nooit gehacl nie, en tot 'n duisend sakke ry~ per jaal' is 
ook nog na sy vel'trlek vir die Kaapse bevolking uit die Ooste. 
in,gevoer. Onder sullm omstandighede is dit begryplik dat die 
Kaap as verv.ersingsoord onder die matrose vall die vlote nie erg 
populer was nie. Oroent,e was weI betreklik oorvioediglik voor 
hande, maar di'e ewige kool, rape en geelwortels het hulle ver
v·eel, en baie skippers het, t·een die bevele van Here XVII in, 
die Kaap V'Cl'my om in Sint-Hel.ena vieis te gaan soek. So lees 
ons b.v. van retoerskepe wat in die begin van 1655 baie kort in 
die rrafelbaai versuim het, omdat die skippers 'verwag het om 
op Sint-Helena veel meer vl,eis tIe kl'Y. Hune het dit daar ook 
maar sleg getref, en Van Rilebe'ek, baie bcloedig 001' hull.e minag
tende houding, kon hi·erdie keel' l·ekker koning kraai, toe hy 
v,erneem dat dieselfde mense. wat sy kool en worteis versmaai 
het, daar later sek'er "vinger ende duym na g.eIiekt" het; maar 
dit was vir di,e kommandeur 'n vernederende :£eit dat Sint
Helena nog altyd as proviesi.eplek met die Kaap kon konkureer. 
IIy moes woel en werskaf, en nit die bedrywigheid wat hom so 
van huite af opgele is, het die egte ko10nisasie 'van Suid~Afrika 
gevloei. 

§ 5. Die Vleiskwessie. 
Vir die retoerskepe van die begin van die jaar .1653 was 'n 

aansienlike voorraad vleis heskikbaar gewees. Jan van Riebeek 
kon ,egter nie net van die hand tot dile mond Iewe nie. Hy moes 
voorsien in die behoeftes van die Kaapse besetting en die hospi
taaIpasj€nte, te8ame omtrent 'n honderd-en-s·ewentig persone .. 
Blk'8 jaar het dan ook nog omtl'ent dertig Kompanjiesvaartuie,. 
met 'n gemiddeldebcmanning per skip 'van tw~e-honderd-en-. 
vyftig koppe, die rrafelbaai ingesei1 en 'n paar weke hi-er vcr:.. 
toei. Here Me.este.rs het gemeen dat die v("eruil vir a1 hierdie 
doeleindes genoeg vleis sou oplewer. Jan van Rioebeek het egter 

63 



GESKIEDENlS VAN SUlD-AFRIKA. 

gcvind dat dit dikwels ni,e die geval was nie. Die Hottentots 
het weI genoeg v'ae gehad, maar hulle koms na die Kaap was 
onseke1', ,en die vleistoevoer was ook aan on'voo1'siene skoklw 
onde.rworpe. 

Op Sondag 19 Oktober 1653, terwyl die godsdiensooefening 
in die Fort aan die gang was, het Harry met sy Strandlopers 
skielik 'n aanval op die Kompanjie se beeswagt,ers gemaak. 'n 
\Vit seun is vermoor, en to'e die berig die Fort bereik, was dile 
rowers reeds met ses-,en-veertig heeste oor di·e Kloof. Die ser
sjant, Jan van Harwarden, is dadelik met 'n klompi'8 soldate 
agte.rna gestuur, maar die Hottentots wat al di,e paadjies g,eken 
het, was met v'ee en al verdwyn en het 001' Constansia-nek dioe 
duine van Valsbaai bereik. Hierdie geheurtenis was 'n groot 
slag vir die Kaapse besetting. Die vlug 'van die Strandlopers 
was wel 'n verligting, want as werksvolk hot hulle tog nie ge
doug nie, maar die verlies van die beeste is lelik gevoe.l. Van die 
hele veestapel het slegs een lwei, een os, vier kalwers en sestig 
skape oorgebly. Die Kaap was dus weer feitlik sondeI' trekdiere 
en met 'n sterk verminderde vleisvoorraad, wat miskien juis 
as gevolg van die roof nie maklik sou aangevul word nie, aan
gesien dit die ander Hottentots sou afskrik. En 001' 'n paar 
maande sou die retoervloot hi,er wees! 

Jan van Riebeel{ het gedoen wat hy kon om die Kaapmans, 
wat uiteindelik tog verskyn het, na die Fort te 10k. lIy het 
vir Gogosoa persoonlik gaan opsoek en volgens die Dagverhaal 
het hulle mekaar om die hals goa'vaI, "als de grootste vrunden 
van de werelt, sulcx dat vvij al wedel' een cleet bedierven ver
mits hare smeriche,yt van den traen ende vuylicheyt, daer se 
haer soo mede besmeert hadden, dat 00 glommen in de son als 
spiegels." Die Hottentots is by die hand geneem en "alsoo 
dunsende, springende ,cnde singende" is hulle na. die Fort ge
bring," da,er des'elve lustich Iieten opvuUen met tabacq, aracq 
ende eeten, nevens veelderley apenspel." Van Rieheek se on
derg'eskikte.s was nie baie gedien van hierdic politiek nie, veral 
tOle hulle merk dat 'van hulle g'esteelde vee onder die troppe van 
(lie Vet Kaptein loop, en dat di€ Kaapmans en Strandlopers dus 
kop-in-een-mus was; maar die rcgering het stl'eng pla1ckate teen 
cnige mishandeling of gewelddadigheid teenoor die Hottentots 
uitgevaardig. Die moord moes ongestraf bly, en selis teenoor 
Harry wat hom 'voorlopig skuil gehou het, moes 'n politiek van 
.iI vergeten ende vergeVlen" gevolg word. Die naturelle-probloeem, 
"'n direkte uitvloeisel van die veelnvessie, tree dus weer te voor
skyn, en ons s:'cn met watter vcrbasende lankmoedigheid die Hot
tcntots behanucl is. Al hierdie lankmcoedigheid het intussen nie 
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veei gebaat nie. Die Kaapmans het maar min veeverruil, en het 
hoc langeI' hoe rrutaler @eword. Aanrandinge op blankes het 
toegene'8m, ~clfs die koper knopies aan die klere van die kinders 
is gesteel, '8n so gevaarlik was di,e toestand, dat "men in d' een 
handt 't wercktuygh ende in d' ander weI geduyrich 't gewee.c 
(diende) te. hebhen." Vir die v,eiligheid is di,e skape na Rob
beneiland gebring. 

Ons ~aJ on~ heriuner dat in hierdie tyd die kos ook baie 
:skaars geword het, en in die verbygaan mag hier gewys word 
op 'n teken van die wonderlike optimisme van Jan van Riebeek. 
Onder al die swaarkl'y is op 6 April 1654 die verjaarsdag van die 
Kaap vir die ,eerste keel' gevier, en die datum is ingestel "tot 
(>en vast blyvende danck- -ende bededagh, ten eynde daer by des 
Heeren weldal8den acn ons bewesen, by ons nacomelingen noyt 
vergetcn, mao8r altijd tot Godes eere tel' gedachtenisse in memorie 
gehouden mog'en worden." 

In die begin van 1655 het twee belangrike persone die Kaap 
be.soek, £'8rs Sterthemius, "Raad van India," op weg na Batavia, 
·en na hom Rijckloff van Goens, die admiraal van die 1'etoe1'
vloot. Albei het maar min vleis vir hulle skepe gekry, en nou 
is hesluit om togte land-in te stuur om di'8 v.eebesittende Hot
t·entotstamme na di,e Fort te 10k. In ~Iaart 1655 het die eerste 
.ekspediesie die Kaap verlaat, die begin van die trek na die bin
neland toe, om of met vee, wat die witman uiteindelik tot op 
<lie walle van die Limpopo sou bring. Die leier was Jan V\Tinter
vogel, 'n "lustige bosloper," wat die 11oe1e Brasielie deurreis het. 
Die geselskap het deur die teenswoordige Nlalmesbury-dist1'ik 
vir omt1'·ent eenhonderd-en-vyftig my I na die noorde getrek ell 
drie WCk'8 weggebly. Hulle. het sondeI' vee teruggekeer, maar 
die verblydende nuus gebring dat die sog-enaamde "regte Sal
danhars," 'n stamgroep waartoe die Kaapmans ook behoo1't het, 
met baie 've·c in die buurt van Saldanhabaai woonagtig was. 
Hie1'die reisigers was ook die eerste blankes wat met di,e Boes
mans kennis gemaak het, en in die P8isverhaal word die ras as 
volg beskrywe: "Seecker natie van seer cleyne stature ende arm 
van leven, heel wilt, sondeI' eenige huysjes, vee ofte yts tel' 
werelt, gecleet wesende. met vellekens als clese Hottentoos rnde 
med'e byna. soo spreeckende." 

Die Kaapmans h8t in vyandskap met die "regte Saldan
hal'S" gelewe, en miskien omdat huUe hul karns na die Kaap 
met v1',ees en afguns afgewag het, begin hulle nou weer op 'n 
vriendskapliker vo-et met die blankoes te 'verkeer. In die winter 
van 1655 v{'rskyn Harry ook weer aan die Kaap en kry vergifnis. 
Die YooI'uitsigte van 'n grote.r veetoevoer was dus veel Vierbeter, 
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maar dit het 'voorlopig ook maar by vooruitsigte gebly; en in die· 
tusscntyd dring Here XVII daarop aan dat die vleisvool'raad 
vermeerder moes word. flarry is uitgestuur, en 'n aantal blallkes 
onder Winem Muller, het hom vergesel tot in 'n bai·e vrugbare 
streek waaraan later die naam Hottentots-Holland geg,ee i~. Al 
hierdie ondernemings het ·eindelik vrugte afgewerp, en teen die' 
end van die jaar 1655 het die Kompanjiesveestapel op meer as 
400 horingvee en by die 600 skape g-estaan. 

Eindelik het dit ~lyk asof die vleiskwessie opgelos was, ell 
Jan van Riebeek begin al te praat 'Van ruilekspediesies wat tot 
in die land van Monomotapa sou deurdring. Op die kaal'te tot 
sy beskikking was dit as 'n groot keiserryk met stede, soos Vigiti 
'Magna, ens., afgeteken, 'en die kommandeur het gehoop om 'n 
winsgewende handelsverkeer met die belangrike staat, wat ouge
lukkig egter aIleen in die v·erbeelding van die kaartmakers be
staan het, aan te knoop. Moeilikhede in die onmiddellike om
gewing van die Kaap het hom egter gou van sy dromery clfge
bring. Di·e veetoevoer was liou grotendeels van stamme soos die 
Saldanhars len ander wat betr·eklik ver 'van die Kaap gewoon 
het. Die Kaapmans, as veehandelaars, verloor hulle eerste be
tekenis. HuUe en die Strandlopers hou huUe egter mICer en 
meer aan die onmiddellike omgewing van die Fort. Hulle leer' 
op die manier die Hollandso taal aan, "insonderheyt de jonge 
kinderen," maar dit maak hulle nie eintlik van meer waarde 
vir die blankes nie, want d~e oorspronklike geaardheid was nog 
al tyd daar. H ulle is, kla Van Riebeek, soos die voels, "die 
liever in 't wilt vliegen als de beste coninghs zalen bewoonen. 
ODck is 't haer grootst€ penitentie, wanne'er se niet als de 
varckens mogen morssen ende wentelen in alle 'vuyligtheyt end·e· 
smeerderye. ' , H ulle maak daarby aanspraak Dp die Kaa pse 
weiveld as hull-e eiendDm; en tDe die blankes, met 'n sterk 
vermoorderde veestapel, die HDttentots se beeste en skape uit 
die Skiereiland verwyder WDU he, het Harry en Gogosoa gepro
testeer. Die twede groDt wrywingsgrond tussen blanke en natu
Del tree te vDorskyn: daar was nie genDeg weiveld vir albei nie;' 
en uit die wrywing' kom weer stryd. Die HDttentDts word bru
taal; en aangesien hulle reeds oor1ams genoeg was om te weet 
dat die skietwapens wat ml8t lont afgevuur is, in nat weer on
bruikbaar was, kon hu1le met des te meer gemak die ou rODf
pDlitiek 'Voortsit. Vir die vuursteen-pangewere., die sogoenaamde· 
"SnaphaIHlTI, " het hune egter n~g altyd 'n groot r,espek gehad. 

Die nODdsaaklikheid om die KaapSie neersetting, wat volgens. 
die oorspronklike bedoeling tot die voet van Taf.elberg moes. 
bcperk bly, uit te brei, dring hom aan Jan van Riebe.ok Dp. In 
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1655 het Van Goens reeds aanbeveel om die Kaapse Skiereiland 
teen die Hottentots te sluit deur 'n kanaal tussan Valsbaai en 
Tafclbaai te gTawe, natuurlik 'n onuitvoerbare plan. .M,et die 
uitbreiding van die Kompanjiesboerdery kom die gedagte op 
am 'n grenshe.ining te maak. Ook hierdie plan is nie onmiddel
lik verwesenlik nie, maar die groot feit is, dat in 1656 dia wit
man nie meer aUeen die Tafelbaai bewoon nie, maar met sy 
ve·e en tuingarecdskap tot aan Rondebosch trek. Hier was nou 
,die grens van die beskawing in Suid-Afrika, en di,e grenskwessie, 
die uitstaande probJ,eem 'van ons gcskiedenis tot diep in die 
11'8entiende. eeu, is gebore. 

Die vraag was: wie sou die gl'ens teen die naturel beveilig? 
Voorlopig is die plig aan 'n paar soldate en g'ewapende bees
wagtel's, almal natuurlik besoldigde haa.mptes, opgedra; maar 
,die besuinigings-beginsel van Here XVII, wat Jan van Riebeek 
in sy eie belang altyd onderskryf het, het hom reeds lank laat 
insi'an dat vir 'n uitgebr:e.ide hoerdery en die beskerming daar
van, egte, vrye koloniste noodsaaklik was. Hy het dan ook al 
begin om na 'n oplossing vir die vleiskwessie in die rigting te 
soek. Hy was van oordeel dat die veeboerdery, waartoe die 
Kompanjie nou langsamerhand moes oorgaan, betel' vorder as 
dit aan indiwiduele inisiatief van privaat persone as aan die 
sorgeloosheid van huurlinge opgedra is. " 't Gamene volckjen, 
me.t de minste moeyte lieffst beholpen sijnde, dencken hunne 
gagie gaet echter hwar gangh," en kyk nie na die kalwers nie -
was sy opvatting. In Oktober 1655 is dus 'n begin gemaak 
'Om aan Annetjie, di'e vrou van Hendrik Boom, die baastuinier, 
koeie te verpag. Sy sou seker me·ar sorg aan di.e dag Ie, want 
'sy kon melk en botter verkoop, en sy het ag kindel'S gehad 
om haar te help! Sy is reeds as "ean 'vrye vrouwe" beskou, en 
het ,enkele maande later ook nog die reg gekl'Y om 'n herberg 
vir die passerende mense te open. Di,e Afrikaanse privaat
boerdery het dus met 'n vrou begin! 

Nog duideliker sien ons hoe onViermydelik hicrdie oorgaDt.~ 
tot 'egte kolonisasie was, as ons op di·e ontwikkeling van die 
landbou let. 

§ 6. Die Koringkwessie. 
Deur die veer-uil en die veeboerde.ry het Jan van Riebeek 

<lit uiteindelik tog so vel' georing dat daar by rukke aan. die 
Kaap 'n genoegsame vleisvoorraad was; hy kon ook met trots 
wys op die oor'Vloed van groent.e en vrugte wat sy tuine opge
bring het; in die behoefte aan graan, Soelfs vir die Kaapse neer
setting, kon hy egter nooit op die duur voorsien nie. J aar lla 
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jaar moes rys van :NIadagaskar ing,evoer word,en Here l\Iecsters~ 
wat deur sy te optimistiese voorstellings onder die indruk gekom 
het, dat die Kaap selfs ,graan lla Indi,c sou kon stuur, was baie 
teleurgestel ,en het hom dikwels verwyte gemaak. 

Ook hier dus die drang van buite! Die produksie van koring' 
en ander graansoorte moes vermeerder word. T,een aHe moe.i
likhede in moes dit gebeur, want die rantsoenering van die 
Kaap, dit was die. groot saak, moes ophou! 

Onmiddellik na sy aankoms het die kommandeur die grond 
aan die voet 'van Tafelherg as besonder geskik vir landbou op 
'n groot skaal heskrywe. Die enigste moeilikheid wat hy toe 
raakg,e.sien het, was die gebrek aan arbeidskragte, ,en aangesien 
die Hottentots onbruikbaar was, wou hy vir die doel Sjinese 
invoer, selfs duisende. 'n Poging is werklik aangewend om 
hulle uit Oos-Indie 001' te bring, maar hulle wou nie kom nie. 
Die verder,e. omgewing van die Berg was betreklik gou hekend. 
Veral die houtkappers moes altyd verder gaan om groot borne,. 
waarvan goeie planke kon gesaag word, t'e kry. Reeds in Sep
tember 1652 besoek die kommandeur die tecnswoordige Wyn
berg om nuwe bosse op te spoor, en hy is baie getref deur die 
pragtige weiveld en bougrond daar, "seer wijd, breet ,en vlack 
leggende, met fraaije 'en vele, ja ontelbare versche ri'vie.ren 
doorstrengeld. " We,er spyt dit hom dat hierdie gr'Ond ongc
bruik moes Ie, "waaraan Chine.esen of andere vrije lieden fraai 
konden te werk komen." lVIet die verwoesting van di,e eerste· 
graanoes in die rrafelvaUei deur die suidoos, was daar 'n 
re.de te meer om di,e Iandbou na hierdie kant toe uit te brei,. 
want die ontdekking is gemaak dat die wind by Wynberg en 
Rondebos minder sterk waai. W<cer bekyk Jan van Riebeek 
"de valeyen achter de 80ut,e. reviere .... soo plaisant ende effen 
als men soude willen wenschen," en hy verlang na Vryburg·ers, 
aan wie die Kompanjie geen onkost'8 sou he nie, en wat 'n oor
vIoed 'van graan hier kon verbou. Hy begin die saak in sy 
briewe aan Here XVII aan te voer, en sy uitgangspunt bly, nie· 
kolonisasie. nie, maar besuiniging; want, se hy, "soo was 't beter' 
datter noyt vrij man quam." Sy voorstel was om beamptes,. 
wat dit verkies, uit die diens te ontslaan en aan hulle grond te 
gee onder voorwaarde dat hulle minstens tien jaar aan die Kaap 
bly; so, me.en hy, sou hulle "mettertyt heel van Rollant afwen
nen ende leenemael van dese plaetse haer vaderlant mogen 
maecken.' , 

Kolonisasie deur Vryburgel's was nie 'n nuwe ding in die' 
geskiedenis van die Kompanjie. nie; Co,en het reeds in Batavia 
daarmele 'n begin gemaak, en onder sy opvolgers was manne-
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soos Maetsuijcker wat ook in die rigting goeie werk gedaan het. 
In Indie, nes in Suid-AfrlKa, was die hoofdoel daarby om die 
1andbou-produksie te bevorder. Dit was onder die omstandig~ 
hede ni,e moeilik vir Van Riebeek om die outorit'2ite vir sy plan 
te wen ni€, en in Oktober 1655 bes1uit Here XVII dat Kompan
jieslYeamptes aan die Kaap ondersekerc voorwaardes vrye ko1o
niste kon word. 

J an van Riebeek was ;nie haastig om van hi-erdie verlof 
gebruik te maak nie. Die gebrek aanarbeidskragte het hom 
nog altyd g.ehinde.r, ,en hy was in korrespondensie met di'e bc
windheb bers oor die invoer 'van sla we. Hy sou miskien 1iefs 
gewag het tot die slawe hier was, en hy wou ook 'eers proef
ondervindelik vasstd, of di,e, graanbou by Rondebos 'n sukses 
sou wees. ]Vlet die winterreens van 1656 1aat hy dan ook die 
coerste land hier omploeg en met koring, rys en hawer besaai. 
Die rys was 'n mis1ukking, maar die ander grane het mooi oeste 
gelewer, en to.e Here XVII teen die end van 1656 hulle V'cr
basing te kenne gee, dat daar nog geen Vryburg,e.rs was nie, 
besluit die kommandeur en sy raad om maar sonder slawe die 
sprong te waag en in die begin van die vo1gende. jaar die eerste 
plase uit te gee. 
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HOOFSTUK V 

DIE KAAP WORD 'N KOLONIE (1657 -1662). 

§ 1. Die Eerste Vryburgers. 
Op 20 :B'ebruarie 1657 het die eerste Vryhurgers hulle plase 

gekry. Aan 'n geselskap onder Harmen Remajenne is 'n stuk 
grond oorkant die Liesbeekrivier toegeken, aan Steven J anszen 
·en sy mense een by " 't Rondebosjen," wes van die rivier. So 
kom "Harmans Kolonie ofte Groenevelt" en "Stevens Kolonie 
ofte de Hollandse Thuyn" tot stand, en toe die eerste winter
reens 'Val, was nege vryboere besig om hi,er die aarde om te 
k,eer. Ook di,e Kompanjieslande is vergroot, 'en 'n fortjie 
., 'Koornhoop," is opgerig. Dit was 'n interessante bedrywigheid. 
maar alles nog op 'n betreklike klein skaal. Harmans Kolonie 
het 'n ploeg gehad, maar vir Steven J anszen en sy geselskap 
was nie een te spaar nie; hulle moes spit! 

:l\fet gr'oot genoee het Jan van Ri,ebeek die nuwc ontwikkc
ling aan besoekers vertoon. Onder bulle was Ryckloff van Goens, 
wat in Maart 1657 uit Patria bier aangekom bet. As kommis
saris bet hy opdrag gehad om oor die toest'and van die Kaa pse 
neersetting rapport te doen, en hy het aan alles sy noukeurige 
aandag geskenk. Hy bet veral die graanbou onder die koloniste 
aangemoedig, en in verband daarmee die mooi sin neergeskrywe: 
"\Vant wy connen hier geen Edellieden werden, voor dat (wij) 
eerst goede Boeren geweest sijn. ' , Godee l\lolsbergen in sy 
lewensbeskrywing van Jan van Riebeek noem hierdie sin met 
reg: "de profetie van de natie der Boeren." Op die basis van 
die landbou en die veeboerdery sou die nakomelinge van die 
eerste nege vrymanne tot in volk v'an groot grondbesitters ont
wikkel en Suid-Afrika 'n land word, waar die boer op sy plaas, 
soos 'n outydse ridder in sy kasteel, met patriargale heersersmag 
sou beklee wees. 

] lie voorwaardes, waaronder vrybriewe aan die lwloniste 
uitger~eik is, was di,e volgende: hulle kry soveel grond in volle 
eiendom soos bulle in drie jaar onder bewerking bring; voorlopig 
betaal hulle geen belastings nie; benodigbede word aan bulle 
dcur die Kompanjie te,en inkoopprys verskaf, ook vee teen 
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25f per bees en 3f per skaap (20 stuiwers = 1 gulden fJ' 1 8t = 
1d.) ; die Kompanjie het die eer'ste aanspraak tOp hulle produkte 
teen vasg,estelde pryse, maar wat die regering nie nodig het 
nie, mag hul1e "vrij ende vranck" aan vreemde skepe verkoop 
drie dae na hulle aankoms; hulle mag geen vee van die Hotten
tots ruil nie. Kommissaris van Goens het een belangrike wysi
ging in hierdie voorwaardes gemaak. Hy het die laaste bepaling 
gekanselleer en die veeruil vir die burgers oopgegooi. Hy waS. 
bl)Tkbaar ni,e so s·eker soos Van Riebeek dat di'e amptelike vee
handel genoeg vleis sou oplewer nie, en dit was ook duidelik dat 
die boere o.a. vir trek- en bemestings-doeleindes onmiddellik 
meer heestte nodig had as wat die regering aan hulle kon af
staan. Weiveld in eiendom het hulle nie gekry nie, want die 
landbou was die hoof,saak, maar hulle kon hul vee op die Kom
panjiesgrond laat loop. 

In 1657 is meer as vyftig vrybriewe uitgereik, en in die· 
volgende jare vind ons dat gereeld 'n aansi,enlike aantal be
amptes om hulle "vrijdom" aansoek doen. Die meeste het 
boere geword, maar daar was ook vrye messelaars, vrye wiId
skutte, vrye houtkappers, VI'y€ vissers, ens. Baie egter het nie van 
die "vrye" Iewe gehou nie, ·en is weer in die Kompanjiesdiens. 
opgeneem. Toe Van Riebeek die Kaap verlaat, was daar maar 
omtrent sestig vryburgers. Onder hulle kom vanne voor so os 
Botma, 01aessen, 010ete, Louw, Van del' Merwe, Most'ert, Visagie,. 
Visser en Van del' Westhuijsen, bekende Afrikaanse geslagtG 
dus wat in die wordingsuur van ons geskiedenis hier verteen
woordig was. 

Gelyktydig met die insteHing van V ryburgers is weer' 
planne bespreek om in die behoefte aan arbeidskragte te voor
sien, en Van Go:ens het to·eg,estem dat slawe sou ingevoer word. 
"Swart ivoor" was nie 'n handelsartiekel van die Nederlandse 
Oosindi·ese Kompanji,e nie, en in sy oostelike besittings is aIleen 
huisslawe, en in betr·eklike klein getaHe, gebruik, maar dit sou 
maklik wees om van die wes- enooskus van lVIiddel-Afrika sovee! 
slawe te kry as vir die Kaap nodig was. Loanda, die hawe van 
Angola, was die poort waardeur die Portugese duisende slawe 
juarliks na dite Wesindiese :en Amerikaans·e plantasi,es gebring 
het, en van hier het ook die eerste skeepslading na die Kaap 
gekom. Nederland was nog altyd in oorlog met Portugal, en 
in di·e begin van 1658 het die Amlq)rsfoort, 'n Oosindie-vaar
del', 'n Portugese 'slaweskip wat op weg was van Angola na 
Brasielie, buitgemaak en eenhonderd-en-sewentig slawe en 
slavinne, meestal "meysjens ende kleyne jongen~" in die Tafel-
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baai olltskeep. Kort daarna is nog 'n paar honderd van die 
Guineekus ingevoer. 

Nes daar vandaO' in die Oos-Asiatiese handelsgebiede 'n 
,algemene handelstaa{ aangetref word, die sogenaamde Pidgin
English, so was daar in die Portugese handelsterrein destyds 
'n a]gemene lingua franca of verkeersmedium, nl., 'n verminkte 
brabbeltaal veral uit Maleis en Portugees opgebou. Ryckloff 
van Goens het bevele nagelaat dat hierdie taal, wat baie Neder
landse matrose ook geken het, nie met die slawe na Suid-Afrika 
moes gebring word nie. Hulle moes "ons moedertaal" leer, en 
veral vir die doel, maar ook om hulle die beginSoels van die kris
telike godsdiens by te bring, is l~eeds in April 1658 'n slawe
:Rkool aan die Kaap opgerig. Pieter van del' Stael, die sieke
trooster of ongeordende evangelis, was die skoolmeester en het 
sy swart leerlinge 'n bietjie in die lee8'-, ,skryf- en rekenikuns 
geoefen en die" Onse Vader" ]aat opse, en as die skool uitgaan 
gee hy hulle op bevel van die kommandeur, tot aanmoediging, 
'n doppi{~ brandewyn 'en twe,e duim tabak! Vir di,e blanke kin
del's was nag geen skool gestig nie, omdat hulle getal nog te 
klein was. Sommige van die wat nie tuis onderwYis kon kry 
nie, het die s]aweskool bygewoon, maar party het dit nooit baie 
vel' in die gel eerdheid gebring nie! Ons kan egter met veilig
heid aanneem, dat onder die blanke bewoners van Suid-Afrika 
daar na verhouding altyd ongeveer net so veel of net so min 
mense was, wat hulle naam kon teken en hulle Bybel kon lees as 
in die meeste Wes-Europese lande. 

Die vryburgers het slawe op kredi·et van die Kompanjie 
gekry, en die bocrdcry cn die kolonisasie kon nou aangaan. Vir 
die regeringstuine en -saailande, en vir die plase van die boere 
was eindelik arbeidskragte genocg voor hande. Egter, - na 
mate sommige van die eerste moeilikhede opgelos is, verskyn 
daar nuwes of neem van die reeds bestaande 'n lastiger vorm 
aan. Die slawe loop weg, en juis in Mei en Junie 1658, die sa ai
tyd, dros hulle in hope. So kom b.v. op 18 Junie die vryburger, 
Caspar Brinckman, "met s0hreyende oogen" by die Fort kIa, 
"dat hem a1 sy vier Gunese slaven ende slavinnen desen n3('ht 
ontlopen waren." En hy was vir hulle 400 guldens, d.w.s. 
£33 :6 :8, by die Kompanji:e in die skuld! 

Hierdie algemene weglopery was nie die gevolg van cnkele 
gevalle van hardhandige behandeling deur ,die base nie, maar 
weI van die natuurlike neiging van die slawe om hulle geboor
te1and in die noorde weer te bereik of om in die luilekkerlewe 
van die Hottentots te deel en met hulle gemene saak teen die 
blankes te maak. Dit was juis die lokwenke van die Kaapse 
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naturclle, 'en veral van die vroulike element <laarin, wat vir 'n 
Titus of Adonis, 'n Adam of 8alomo, 'n ~Tanuarie of Vrydag, 
.die pad van die vryheid laat kies het. 

En so kom ons weer, soos nog dikwels sal gebeur, by die 
naturelle-kwessie uit. 

§ 2. Die Naturelle-Kwessie. 
Die weglok van die slawe deur die Hottentots wasslegs 'n 

ollderdeel van die toenemende lastigheid wat die blankes, en 
ver,al die grensbewoners, van die miaste stamme moes verduur. 

rrerwyl Van Riebeek besig was om hulle plasies vir die 
vryburgers aan te wys, het die volgende gebeur: "IIcI'I'Y ende 
den Vetten Capteyn met eenige hare principaelsten OIlS dus 
siende overal speculeren, ende horende praten van bier ende 
daer huysen etc. te maken (alsoo se dochal veel van de Duytse 
tale cunnen verstaen ende spreecken .... ) vraegden, als W1:j 

daJ(jr h1},ysen wild,en maken en de het landt bre,ecken, gelijck sij 
merckten 011S voornemen te wezen, waer sij dan wonen sO'uden." 
Die kommandeur se antwoord was: "Daar sal weI nog weivel d 
vir julle oorbly, en dink daaraan, ons sal julle onder ons b1elsker
Jninf] neen1, en op die grond waaroor jullekla, gaan ons b1'ood 
en tabak produseer, waarvan ons vir julle sal ge;e." 

Harry en Gogosoa was nie tevrede nie. Soos orals waar 
die witman met die barbaar in aanraking gekom het, het Jan 
van Riebeek hier: (1) die Hottentots probeer gerusstel oor die 
verlies van hulle land, (2) hulle beskerming aangebied, (3) 
bulle hewys dat dit in hulle eie voordeel was om die land deur 
blankes te laat bewoon en bewerk; en, soos orals in die wereld, 
was die naturel weI begerig om van die vrugte van die beska
wing: brood en tabak en - brandewyn, te geniet, maar met die 
intrek van die witman in sy land was hy tog nie verso en nie. 

Die veediefsltalle het toegeneem, en juis tydens die groot 
weglopery van die slawe was dit so erg, en was die koloniste 
so gelrriteer, dat hulle teenmaatreels begin tref. In IV[ei 1658 
verloor Hendrik Boom, nou nie meer baastuinier nie maar 'n 
fiukse boer op die grens, ses koeie en 'n bul. Hy vermoed dat 
die Kaapmans sy vee gesteel het, en sy vriend en buurman, 
Jan Reiniersz, loop hulle storm en vang vir Gogosoa, "een out 
dick man sijnde ende niet weI voort cunnende." Die regering 
tree tussenbei en die Vet Kaptein kry weer sy vrybeid, maar 
twee van sy seuns, daaronder Schacher, die oudste, is in die 
Port gelok en as gyselaars vasgehou. Dieselfde lot tref vir 
Harry en 'n paar van sy voorste mense, en by hulle arres moos 
ilie sersjant sy geweer gebruik en een Hottentot is doodgeskiet 
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en 'n ander gewond. Nadat hulle van die slawe teruggebring
het is met die Kaapmans vrede gesluit. Hulle belowe om die 
So~t- en die Liesbeekriviere as die grens te l'espekteer en nie
hulle beeste op die blankes se weigronde te laat kom nie. Vir 
Harry was daar egter geen genade nie; hy het al te veel op sy 
kerfstok gehad. Sy honderd beeste, almal feitlik gesteelde goed, 
is gekonfiskeer, en hy met sy maat, Jan Cou, die moordenaar
van die eerste beeswagterseun, is na Rohbeneiland verbano Die 
Strandlopers het onder die Kaapmans gaan woon, en in ~Julie' 
1658 kom een van die seuns van Gogosoa vir Van Riebcek waar
sku dat hulle plan het om die gekonfiskeerde beeste weer te vat. 
Die kommandeur, wat nieteenstaande die vrede, ook vir Harry 
se gewese bondgenote nie vertrou nie, antwoord: I~aat bulle 
maar kom; hulle salop kruit en lood getrakteer word, 'i alsoo 
del' nu niet meer mede gejockt soude worden"; en, se hy, die 
Kaapmans self moet ook maar oppas dat hulle hul nie onder die· 
rowers bevind nie, want almal sou "met een sop overgoten 
worden." 

As gevolg waarskynlik van hierdie sterk naturelle-politick 
het die veehandel pragtig vooruitgegaan. Die vryburgers het 
nie meer daaraan deel gehad nie, want op Van Riebeek se voor
stel het Here XVII in 1658 Van Goens se toelating weer inge-
trek, o.mdat hulle bang was dat die vryburgers die prys van 
vee sou laat styg. Weer die suinigheidsbeginsel dus! Van 
Riebeek het ook ander redes vir sy voorstel gehad. Hy wou 
deur 'n soort van segregasiepolitiek botsinge met die Hottentots: 
vermy, en daaI'lby ook dieawentuurlike neiging van die grens
boere, om op ruilekspediesies die land in te trek, teenwerk, en 
hulle by die landbou bepaal. Die neiging was van die staan
spoor af duidelik bespeurbaar. In Junie 1657 gaan 'n geselskap 
vryburgers, sondeI' verlof van die regering, op 'n ruiltog na 'n 
streek wat sedert die tyd Hottentots-Holland heet. In Oktober 
van dieselfde jaar vergesel ag van hulle 'n goed georganiseerde
regeringsekspediesie, onder Abraham Gabbema, die Fiskaal, en 
op hierdie mooi tog in die bolandse lente, tussen Klapmuts en 
die Perelberg deur tot in die dal van die Groot Bergrivier was 
dit weer die boere wat vorentoe g.edwing het. In November
maand onderneem 'n aantal van hulle nog 'n keel' 'n landreis; 
maar to.e kort daarna 'n geselskap andermaal om verlof tot 'n 
ruilekspediesie by Van Riebeek aanklop, het hy sy voet neerge
sit en hulle daaraan herinner dat hulle liewer hul oeste mo.es
insamel en begin om ordentlike huise en skure te bou. Kort 
hierna is die ve·eruil toe vir die vryburgers gesluit, en die 
Kaapse regering het ook werklik hulle hulp in hierdie saak des-
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"'tyds nie nodig gehad nie. Deur die bpmiddeling veral van Eva, 
die niggie van Harry, wat geruime tyd in die kommanc1eur se 
huis gewoon het en as baie HoIlandsgesind wou c1eurgaan 
(" alsoo sy met Duytse woorden seyde, dat se een Duyts hart 

"in 't Jijff had") is die "regte Saldanhars" of Kogokwas onder 
Oedasoa, haar swaer, na die :B'ort gelok. Ook 'n ander veeryk 
stam, die Gainoukwas onder Gaihantima, het verskyn, en die 
veestapel het sterk toegeneem. Die regerings-ruiltogte is ook 
verdeI' voortgesit. In die lente van 1658 het b.v. die sersjant, 
Jan van Harwarden, met Gonnema, die Swart Kaptein, 'n an
-del' Kogokwahoof, in verbinding getree, en 'n mooi trop vee 
:by hom gekry. In die begin van 1659 is reeds pogings aange
wend om met die N amakwas, van wie se rykdom cn hoer be
skawing baie rooskleurige berigte die Kaap bereik het, in aan
raking te kom, en Jan van Riebeek droom ook weer van 
handelsverbindinge met Monomotapa. 

Deur hierdie uitgebreide aktiwiteit van die blankes is die 
Kaapmans en hulle vriende as veebesitters meer en meer or> 
die agtergrond gedruk. Hulle het ook grond gehad om te vrees 
dat die vermeerderde veestapel van die witman tot 'n verdeI' 
inbeslagne,em van weiveld sou lei, en daarby het nog gekom dat 
juis na mate die veebesit van die oors('se indringer toegeneem 
het, die versoeking en die g,eleentheid vir die naturel om hom 
daarmee te verryk ook groter geword het. 

In M-ei 1659 het die diewery van die Kaapmans op die 
grcns baie erg geword, - soos gewoonlik in die begin van die 
winter, wanneer die veldkos skaars, en die weiveld swak was en 
,die vuurwapens hulle nuttigheid grotendeels verloor het. Die 
grensbocre was nie geneig om dit te verdI' a nie, en hulle ver
skyn voor Van Riebeek met die volgende rekwes: "So versoeeken 
wij gesamentlijcq, dat op de Caepmans eens tel' degen magh 
revengie genomen worden .... alsoo wij ons suffisant kennen ons 
van aIle schade ende overval del' Hottentots te besehermen .... 
..ende sullen wij maecken lustigh flex en de gereet op ons geweer 
te sijn, ende te passen op DE. woort, als de Heel' maer gelieft 
te laten weten, wanneer wij uyt sullen, 't sy nacht off daeh." 
Die grondtoon van hierdie versoek van die grensboere is die vaste 
oortuiging dat hulle "suffisant," mansgenoeg, sou wees om des
noods aIleen hulle lewe en bcsit teen die naturelle te verdedig. 
Dies-elfde oortuiging salons nog dikwels aantref, o.a. in 'n skrif
.stuk wat hulle in Desember 1658 voor die kommandeur gelS het, 
.en waarin die trotse sin voorkom: "VV-ant wij de beschermers 
'van OIlS Jandt sijn." 

I'ie Kaapse regering het eel'S nog geweifel, maar toe in die 
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volgende dae die toestand so erg geword het, dat grensplasC' 
verlaat moes word, is op 19 1\i[ei deur die Politieke Raad 'n he
sluit geneem om die Kaapmans aan te val. Hierdie besluit was 
geen uur oud nie of die tyding kom dat verskillende boere reeds: 
al hulle vee verloor het, en dat een, Simon in 't Velt, wat sy 
geweer teen die rowers gebruik het "met hasagayen seer ellen
digh vermoort was." V erder is berig dat sewe burgers (die 
eerste Boere-Kommando!) die vyand agterna gesit het, maar 
SODS later geblyk het, baie swak gewapen, "meestal met vorcken 
ende maar 2 a 3 met skietgeweer!" Dus, - en hierdie proses. 
sou hom nog dikwels heDhaal - terwyl die regering nog besig 
was om besluite te neem, het die oor]og op die grens reeds: 
ui tge breek. 

Ook in sy verloop was hierdie eerste oorlog die tiepiese· 
voorganger van al soortgelyke botsinge tussen wit en swart in 
Suid-Afrika. Die Hottentots het met die eerste stormloop suk
sesse behaal. 'n Groot hoeveelheid vee is deur hulle buitgemaak,. 
en sommige plase is verlaat en verwoes. Die boere bring hulle 
vroue en kinders na die :B"'ort of na Koringhoop, en keer terug 
om hulle besittinge tot die uiterste toe te verdedig. Rulle is 
hygestaan deur Kompanjiesoldate, maar voor die blankes tot 
georganiseerde militere operasies kon oorgaan, het die Hotten
tots met hulle buit teruggeval. Die moeilikheid was toe om 
hulle op te spoor, en dit het die blankes feitlik nooit geluk om 
hulle onder skot te kry nie. As dit reeut was die Hottentots 
baie brutaal; 'n klompie het b.v. in 'n stortbui dertig ploeg
beeste onder die mure van die Groot Skuur, by die Kompanjie
saailande kom wegj'a. By 'n ander geleentheid skree hulle vir 
Caspar Brinckman, wat naas die verlies van sy slawe nou ook 
die van al sy vee moes beween: Of hy al weer ander beeste 
van die kommandeur gekry het; dan sou hulle die ook dadelik 
kom haa]. 

Die Kaapmans en die Strandlopers was nou heeltemal ver
eensel wig. H ulle leiers was Gogosoa met sy seuns, en Doman, 
(of Dominee), die opvolger van Harry as tolk, wat weens sy 
vroom predikantsgesig sy naam gekry het. Oedasoa met sy 
Kogokwas speel dieselfde rol wat b.v. Gaika en Hintza later
met veel sukses herhaal het. Hy gee voor dat hy teenoor die 
blankes op die basis van 'n vriendskaplike neutraliteit staan; 
ja, hy belowe selfs om hulle die Kaapmans se skuilplekke te 
wys; en toe die sersjant hom na die Fort kom uitnooi, slaan 
hy die hand op sy bors en se: "Dis onmoontlik om my vlees
like hart uit my boesem te ruk, anders sou ek dit die komman
deur toestuur; maar laat hom die siel daaruit neem en met 
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'syne verenig, en se vir hom dat ek baie gou self na hom sal 
kom om ons harte soos stukke yster aanmekaar te smce." In
tussen het van die gesteelde vee onder sy troppe geloop en het 
sy mense lekker saamgeroof, en 'n slegte gewete het die kaptein 
vcr van die Fort gehou. 

'reen sulke listige vyande kon die ongeoefende NederIan
deI's nie oorlog voer nie. Al wat gedaan kon word was om die 
I'owery te voorkom, en die lang bestaande plan om die Kolonie 
met 'n grensheining af te sluit is nou uitgevoer. Dit het ge100p 
van die berghelling by die oorsprong van die Liesbeekrivier en 
'oos van die rivier 001' die Bosheuwel C,Vynberg), in 'n wye 
boog om a1 die plase in te sluit, na die mond van die Soutrivier, 
waar 'n "redout," Kyck1~yt, opgerig is. 1'wee ander hout for
tjies is wes van die Liesbeekrivier gebou, Keert de Koe, na die 
:see se kant toe, en Houd den Bul, naby die berg. Soldate is in die 
forte gestasionneer, en 'n ruiterwag met groot honde het die 
grens gepatrolleer. Hierdie maatreels was afdoende, en ofskoon 
·dieoorlogstoestand nog maande geduur het, was die Kolonie 
veilig. 

In die hegin van 1660 was die Hottentots begerig om vrede 
te sluit. Hulle was moeg vir 'n toestand waarin hulle, sondeI' 
die kompensasie van roof, die voordele aan die nabyheid van 
die blankes verbind moes ontbeer. Harmen Remanjenne het 
vir Harry, wat gedurende die ooriog van Robbenei1and in 'n 
boot gevlug het, en Gogosoa met sy raadgewers omgehaal om 
na die Fort te kom en op 6 April 1660, het die forme1e vredeslui
ting daar gevolg. Die verlede sou as "een verhael van gepas
:seerde saecken" beskou word; die gesteelde vee kon weI nie 
-gerestitueer word nie, maar die Kaapmans sou hulle bes doen 
'om die veeruil met ander stamme weer te verlewendig; hulle 
sou die grense van die Kolonie respekteer. Daarna is "Gogosoa; 
Herry ende alle de principaelsten tot omtrent 40 personen, met 
'coper, craelen ende tabacq vereert, ende met eeten ende drinc
ken voorts soo weI getracteert, dat se altemalen lustigh bestovcn 
wierden." 

By die vredesonderhandclinge is die aanspraak van die 
witman op 'n deel van Suid-Afrika, en die reg van die naturel 
-om hom daaruit te hou, prinsipieel bespreek, so prinsipieel en 
grondig dat dit hier vir die hele latere tyd kan afgehandel 
word. Die grens sal na die ooste en die noorde honderde myle 
verdeI' verskuiwe word, maar dieselfde beginsels, wat vir die 
Liesbeekrivier gegeld het, sal ?nutatis mutandis by die Visrivier, 
'Toegeia en die Sambesie van toepassing wees. Die Hottentots 
het weer uitgegaan van die standpunt dat die blankes hullc 
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land, " 't weIck haer van aHe eeuwen eygen toegecomen had,. 
ende waarop sy gewoon waren haer vee te weiden etc.," afge
neem het "vragende oock, als sij in Hollant quamen, off men 
haer sulcx weI soude toelaten." Jan van Riebeek antwoord dat 
hulle uit die Kolonie moet geweer word, omdat daar vir hulle 
vee en die van die blankcs nie genoeg gras was nie. Die repliek 
van die Hottentots het onmiddellik gevolg: "Hebben wij dan 
geen oorsaecken te beletten, dat gij geen beesten crijght ,de-
wijl gij, veel hebbende, onse weyden daermede comt te beslaen; 
ende te seggen 't lant is niet groot genoeg voor ons beyden, wie 
sal dan met 't beste recht wijcken, uen rechten eygenaer off den 
vreemdell innemer ~" Jan van Riebeek was in 'n hoek gekeer en 
moes ui teindelik met die laaste woord van die beskaafde kolonis; 
teenoor die onbeskaafde illiboorling uitkom: "Dat sy dat landt 
nu met den oorlogh verI oren had den ende daerom geen ander 
staet te maecken als hetselve glad quijt te ,sijn." Hierdie sterk 
en harde uitspraak word dan verder enigsins gekwalifiseer: die· 
oorlog was, van die kant van die blankes beskou, suiwer defen
sief en deur uie roofpolitiek van die Hottentots veroorsaak; dat 
hulle hul land verloor het, was hulle eie skuld. 

J an van Riebeek se verdediging van die aanspraak van die' 
witman is nie swak nie, maar ons kan vandag verder gaan. Ons 
kan daarop wys dat geen indiwidu of volk 'n absolute besitreg
op grond het nie. Wie i'ets wil bly besit, moet deur sy gebruik 
daarvan gedurig sy reg daarop handhaaf. Dit is die leer van 
die gelykenis van die Tien Talente en dit is ook die leer van 
die he1e geskiedenis. 'n Volk is verplig om sy land so diensbaar' 
moontlik vir die mensdom te maak. Hy moet daarvoor sorg dat 
dit soveel menslike bestaal1smiddels produseer as wat dit kan, 
en dat gesonde maatskaplike verhoudinge daarin bestaan, anucrs. 
sal 'n ander hoer-staande volk, wat meer produkte daaruit haal 
en 'n meer ontwikkelde begrip van sedelikheid en maatskaplike 
deugde besit, die sedelike reg daarop vcrwcrf. Dit is 'n harde 
wet, maar regverdig en absoluut noodsaaklik vir die vooruitgang 
van die wereld. Op hierdie sedelike beginsel berus uitcindelik 
die kolonisasie, nie aIleen van Suid-Afrika nie, maar ook van 
Amerika, Indie, Australie en Nu-Sceland. 

§ 3. Regering en Koloniste. 

OIlS het regering en kolonist'8 g.e-samentlik aan eli.:::: opbon en 
die Y'crdediging van 'n bcskaafde Sujd-A frika sien werk; ons 
mc.et nou eers bet,:~~r met hnUe- k·ennis maak en hune onderlinge 
verhouding nagaan. 
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DiH konstitusionel,e geskiledenis van Suid-Afrika, wat in die 
Britse Kanaal aan. boord van die Drommedaris begin,het tot die 
instelling van die vryburgers di~e vorm behou wat dit daar aan
geneem het. Di'e enigste r.f:;g,eringsliggaam was di.e' Politi-ek-e 
Raad, wat bestaan het uit: di,e kommandeul' as 'voorsitter, die 
sekunde, di.e' sersjant, cli.s boekhoner ;(m 'n sekretaris (laasge
noemde sondeI' stem) ; maar die bevelvoerders van Kompanjie
sklepe kon tydens hulk; verbIyf aan di,e' Kaap ook sitting daarop 
neem. Die kommandeur was dan nie noodsaaklik voorsitter van 
so 'n Bree Raad nioe, want hy moes sy plek afstaan aan iemand 
wat 'n boer rang in die di-ens bekl,ee. Die Kaapse reg-ering was 
V'erder onderg8skik aan Here XVII, die Hoe Regering in Indi6 
en hulle kommissarissoe. 

Histories beskou is die Politi eke Raad in 'n sekere sin 'n 
voorheeld van 'n regering in sy ~erste ontwikkJelingsstadium, 
·en die studie 'van ons eie konstitm;iolloele glf;;3kiedenis het die 
groot voordeel dat ons daarin kan sien, hoe so 'n oenvoudige 
reg)eringsvorm Iangsamerhand die mees g'ekompliseerde en 
hoogste trap ber·eik. Di,s magt,e van 'n r~~ering word gewoonlik 
in drie aparte afdelings g'esplits: dioe legislatiewe of woetgewend-e 
mag, die administratiewle of uitvo.er,::mde mag 'en die regterlike 
mag; en hierdi'e indeling hcrus op sy natuurlike funksies: hy 
maak wette, sorg dat hune uitgevoer word 'en straf die sk·enders 
daarvan. In di,~; famielie o:efen di,e vader (of di,e moeder, of 
.albei) al dri.e hierdi'e magte uit: hy (of sy, of albei) besluit 
wat die kindel's moet doen of Iaat, si-en toe dat 'n g'egewe gebod 
nagekom word ,ell straf waar dit nil8 gobeur ni'e of besll€g 'n twis. 
In die primitiewe staat was die tocstand ewe eenvoudig: die 
reg,eringsmag in sy heloe omvang het by cen persoon of liggaam 
herus; di,e Frankiese konings b.v. het met patriargaloe mag 001' 

Frankryk geregeer. Die Kaapse Politieke Raad was dan in 
hi'erdie sin, maar in hi·e·rdie sin a lloe en , primitief, nl. dat dit al 
drie regeringsfunksks uitgoeocfen h.et. 

Die konstitusionoele ontwikk,eling van feitlik alloe volke is 
-grotendoels die trapsgewys.e verdeling van die oorspronklik,e 
.eenheidsregering in aparte liggame, en weI vol gens die natuurlike 
funksies van 'n regering; ell die eerste stap is gewoonlik dat die 
beoefening van di·e regt·erlike mag aan 'n aparte orgaan oorgedl'a 
word. Die aanleiding hi€rtoe is maklik te begryp; die r:egspraak 
·eis 'vakkennis; dit is daal'by die regeringsproses by uitnem-end
heid, wat vir di.e gewoll'e onderdaan in sy persoon en hesit aan
tas. Geen wonder dat di,s regspraak boBtreklik gou van 'n outo.
kratiese sentrale r.eg'CringsIiggaam wegg€ueem word, en aan 
opg.eleide vakmannc, onder wi,f:: I8gter die vert<eenwoordigers van 
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die volk ook mag m,eepraat, toevertrou word. Die hoogste vo1-
making van hierdie st'else1 wat ons 'vandag ken, is on8 onaf
hanklike en onaantasbar,~ regt·ers met hulle juri'6os. Dit is een 
van die bolwerke van gooie 'en demokratioese regering. Ons sal 
egt'6-r nog 'n baie lang pad moet loop, voor ons in ons geskied£:nis 
daarby uitkom; maar dit is helangrik om daarop te let dat reeds 
in di'e tyd van Jan van Riebeek die eerste k1,£:~in stappie in dioe 
rigting gedaan is. 

V 66r die inst.elling van die vryburgers het die Politiekl8 
Haad gewoonweg N::gterlike sake afg,ehandel 'en vonnisse uitge
Spr€1ek. In April 1657 het kommissaris Ryckloff 'van Goens die 
vryburger Stcv'8n J anszen Botma aangeste1 om namens die 
kolonist<~ op die Politiekc Raad sitting t,£;: ne·em, veral wanneer 
clit as 'n gl8regshof optree. Hy was die '8erst,6' lm1'gI1rnwa1d. 
In 1658 is hy herbenoem 'en naas hom ook Hendrik Boom. Die 
a:fsk,£:~iding van die regterlik'cen die gewone bestuurlike bevoegd
hoede van die Politieke Raad het hier begin. Die regeringslig
gaam 'en die g,eregshof aan di'e Kaap was nie meer absoluut 
id~nties nie. 

Die insteUing van burgerradc was 'n na volging van die 
hcstaande stels.e1 in Batavia, en was tewens di,e natuurlike uit
vloeiscl van di'e demokraties,e gees van die Nederlanders. Dat 
vrye manne onverteenwoordig in 'n r.of kon wees, was in stryd 
met huUe konstitusionele begrippe. Die burg:errade het egter 
nie aUeen I'tegterlike bevoegdhede besit ni,£;:. Ofskoon huUe 11ie 
tot die gewone sittings van die Politi·eke Raad toegelaat was ni,er 

is hulle van die staanspoor af beskou as d~e verteenwoordig'ers 
Van die kolonist·e by die So~~ntraJ.e l'egering. Ons sal oor-'en-oor 
vind dat hulle namens die burgery vir di.e algemene helang voor 
die kommandeur (of goewerneur) en sy raad vel'skyn; en hier 
het ons 'n ander bai'e belangrike konstitusione1,e olltwikkelings
kiem. Die onderlinge afsL:,iding van die natunrlike reg\erings
funksies is nie die hoofillhoud van ons konstitnsionel'8 geskie
denis ni'8. Van ve·e1 Im~er betek,~nis is daarin die gestadige toc
lating van die volk tot medes~ggenskap in sy regering; en dit 
getuig 'van die sterk s~lfstandigheidsill van ons N ederlands·e 
voorouers, dat die eerste koloniste onmiddellik 'n aandee1 in 
di,e bestuur van die Koloni·e gekry het. Dat hierdi,e: aandee1 iets 
werkliks was, is duidelik sigbaar in die eerste g,esament1ik3' vcr
set van die boere teen die regering. 

In Desemhe'r 1658 was die graanoes van die vryburgers, 
ingeso,mel. . Tot hi-crdie tyd het hulle uit di·e hand van die Kom
panjie gelewe. Nou moes blyk of hulle deur die verkoop van 
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hulle oes aan die Kompanjie selfstandig kon word. Hulle het. 
ge'vind dat die pl'yse deur die llegering op bevel van Here XVII 
bepaal, nl. 4 tot 5 guldens die mud, to laag was; buit·endien 
was dite gemc.ed.~:re reeds gaande oor di'e veeruilverbod, 'en op 23 
Desemher verskyn hulle, onder leiding van die tw€e burgerrad2, 
Steven J anszen en H.endrik Boom, voor di·e kommandeur met 'n 
p8tiesie. Hulle begin met die veeruil: "Nu dat wij vrij g'e
worden sijn ende ons bloedig.e arr.~!beyt aen 't landt gedaen heb
ben, soo wort de handel ons y-erboden"; 'en hulle sluit op dic
selfde noot: "\Vij 'v,ersoecken de ruyling principa.f::l." Aan 
hi·erdie saak hoet hulle dus baie groot gewig geheg, maar ook aan 
die graankwessie. As hulle nie 10 guldens die sak vir hulle 
korillg kl'Y nie, dan dr-eig huUe om niks me'or te saai nie, "want 
wij gheen Compagnies slaven wine'll wesen." HuUf;: protesteel' 
teen dwang. Hulle word geforse'er om naas koring ook ertjies, 
boontjies en mielies t,e saai. Sulke voorskrifte wiI huns' nie v'er
dra nie: "Soo wij op het landt blijven, soo will·en wij ni.ct in 
onse lantbau gedwongen wes:cll." Hulle wil kontantgeld vir 
huHe produkte kry, in plaas daarvan dat hune skulde: by die 
Kompanjie eenvoudig verminder word. Hoe anders kan hune 
benodighoede koop; "want het is altyd: gelt, gelt! ende da.f.T 
gheen g,elt ontfanghen wordt." nat hulle drie da'8 moot wag 
om op 'n skip te gaan handel drywe, is g.~!C'n beswaar nie, maar 
weI dat hune dan nog agter dite fiskaal moet aanloop 'vir sy 
v,erlof. rr·een al hierdie inkortings van hnHe vryhede protest-cer 
hulle, en hulle herinner die lwmmandeur aan die groot gevare,. 
wat hulls daar Vel' op die grens (by RondeboscliT) " 't avondt 
of mor\g'oen" van die Hottentots moet v·ereluur, en trots voeg 
hulle daarby: "Want wij de beschermers van ons landt sijn." 

:Met hierdie uit,e:rs selfstalldige voorvaders vall die Afri: .. 
kaanse volk het Van Riebeek baie takv,ol te werk gegaan. Hy 
het hulle herinner aan die hulp wat die Kompanjie nog altyd 
aan hulk:! verleen, selis in die vorm van rants08ne, en hulle 
gewaarsku t'2en 'n poging om met dreigemente 'voor Her-e Mees
tel'S t·e kom; dit was "met 't hooft tlegen de muyr gelopf.'Il." 
Daar is gocie redes vir die maatreels wat huUe as drukkend 
beskou : Here XVII het die veeruil verbited om "de duyrte' voor 
te comen!" Kommissaris van Goens het bepaal dat die vry
burg:ers 'n pas van die fiskaal moet kry om op di·eo skepoe to' kom, 
omdateen vir hom daar weggesteek het en vort is sonder om 
sy skulde te betaa!. Hulle moet onthou dat hullte in die skuld 
by die Kompanjie is, en dat met reg van hulle geeis :.an word 
om dinge tl(~ produS'2,er wat die regering nodig het. Wat die 
graanpryse betref, die is soos deur Here Meesters vasg,estcl, 
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maar eli'e kommanelrur sou sy bes dorn am hulk~ wlrhoog t,e 
kry. l\tlet 'n bemoedigende v:ermaning: "I--<aat maar die ploeg 
wakker sy gang gaan 'en die dorsvloer nie koud word ni'e," het 
hy g.slSluit; en nadat "een romtBr wyn of twee" die ronde 
gegaan he't, is almal welgemoed na huis, "laehende d' cen d' 
ander wat uyt, omdat eleq ov,er 't sijn:e soo wat sijn recht 
bescheyt gecregen hadt." ])i.~: veeruil het ~esluit g·ebly, maar 
die kommandeur het woora gehou, en op sy versoek is die 
prys van koring deur H'8I'le XVII tot 7 g'uldens vcrhoog. 

Hierdi,f;: gebeurtenis wel'p 'n helder lig op die toestande. 
Die kolonist,S! was een'voudige menSle; s·ewe van die ve.ertien 
onderttekenaars moes met 'n m~~rk teken; hulle was ook gemoede
lik ·en ~(meig om die humor van 'n saak raak te sie'll; maar hulle 
was daarby bcsiel met 'n byna bl'utale vryheidsgees. Ons si,f;:n 
verder dat huUe glCen klag t,e'en die regeringstclsoel host nie. 
Hulle het hul vert.(';·enwoordig€rs, die burgerrade, wat met '3n 
vir huUe optl',~~e. HuUe hcsware was suiwer .c1wnomies ,::m die 
gevolg van die besuinigingspolitiek van die Kompanjie. 

Op kerklike gebied was die Kaap in Van Riebeek se tyd nog 
baie onontwikkeld. Daar was weI 'n k,s~rksaal in di·e Fort, maar 
nog g,een pI',edikunt nie. Nagmaal is deur die predikante van 
passerende skepe uitgeded. Huw,,~~like is ook VOOI' hulle gesluit 
Df anders eenvoudig voor die Politiek€ Haad. Die sog'6'naamde 
sieketroost,s~r het ande'l's die godsdienstige v,errigtings gelei. Di'e 
eerst'e was Willem Barentsz Wijlant, 'n kranige dominee, wat 
as jagt'er ,en ve.eruiler hceltemal 'n naam g-emaak host. 8y op
voJger was Pioter van der Stad, die swaer van Jan van Ri,ebe,G'k. 
Dj,s godsdi'8nstige reeling word as volg deur die si'eketrooster 
heskrywe: "Die mani,erc van 't houden van den godsdienst is 
dat wij ane avonden, wanneer het volek g.egeeten heeft, host 
avond,gebedt doen met €en w:lers twe of dl'8e doen singen, .... 
end'e Sondaegh so lese ick cen predicatic voor, .... ende lwet dan 
di,e ,jong.~ns die vragtBn opseggen cnde mit 'een schriftuerplactse 
twe dre bewijsen. Het soude weI twe reijs (ke(~r) Soondweghs 
gedaen wordcll, maer o'v,ermits dat het volek di.s: gans,S' wook 
moet wcrckcn, so Vel'st~H)t het opperhoofd dat 11et beter is (l'en 
r,eijs dan tw.~: reij&en." In hier'die tyd was die godsdienstige 
kontrol·e 'n onderdeel van die gewone offisiele disipliene. Die 
" geweldiger" of beuI moes sorgvuldig daarop l€t, dat die mf:!nsG' 
nie "gelijck als verckens a,cn de baeq gaeneeten ende Wof1derom 
opsta,en sondeI' cellS den H'eer08 voor of na.e toe bidden off tc 
daneken. " 

Sondags na die kerkdi'ens was militere parade, waaraan die 
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burgers, al dadelik tot 'n miliesi'BIllag ,g,eorganisrer, ook deelge
neem het. 

§ 4. Die Laast'e Jare van Jan van Riebeek se Regeringstyd. 
Na die vrode met die Hottentots gesluit is, hot Van Riebeek 

w.~le:r pogings aan@cwend om die ruilhandel, wat tyd,ens die 001'

log baie gely het, deur ruilekspediesiles op 'n gesonde v.oet te 
bring. Sy hoofdoel was om met die Namakwas in aanraking tc 
kom. 'n Inte!'&essante figuul' in hierdie ondernemings was 
Pieter lHeerhoff. Hy hom bai,e goed met di'e Hottentots klaar
gekom, so goed dat hy later met Eva getroud is. In November 
1660 Iwem hy deel aan 'n landreis onder ~Jan Danek'crt, wat die 
OliJantsrivi,~~r hercik en die vure van die Namakwas sien. In 
(he joernaal van him'die ,e-ksp'cdiesi'c lees ons di,e volgende: 
, 'Pieter 1\1eer hoff (hem op de chirur,gi,:::: verstaende) hadt een 
wilt pwert boven· in dc manen gesehoten, daerdoor ond-er de 
voet ge'vaJlen sijnde, voorsi':. nL~!erhoff opgesprongen was met 
meninge om hom een haek!zenuw off te snijden (Van Riebeek 
wau nl. baie graag een lew(mdig in hande kry), maer sijn mes 
daertO'c niet tijts g'BnOoegh hebbende eunnoBn va.erdigh erijgen, 
was 't paert met hem op endf:~ dryvende over een rivicr ~espron
gen, dat hij der wedel' affvi'el ende al eoen slagh in 't aangc
sicht gecregen hadt." In Februarie was 1\k:ester Pi'oter al WetCr 

op reis, die ke'er as sekunde onder Cruythoff. Di,e r.eto.ervloot 
onder Frisius was juis in di{~ baai toe hierdi.s geselskap terug-' 
keer. HuUe h.et goeie nuus gehad, want noard van di,e Olifants
ri'vi'cr het huUe die N amakwas aangetrei, "se,:::!' cloeck voleq als 
halve r,cusen, ~edeedt met aHerhande fraye, bonte, berltyde 
vellcn, die met cooper, ys'~re ,f:!nde andere cOI'Ulelen etc. cierlijck 
beset waren." Dj,e beskrywing is van Pieter 1\It80crhoff wat die 
joernaal van die r,!:;~is gehou h2t. Hy vergroot die Namakwas· 
om .sy eie dapperheid does t'e sterker te laat uitkom, want hy 
was dil(~ man wat die leerste onder huUe ingegaan h~~t. Nog 
mindel' kan ons ons op sy opmerkingsvermoe verlaat wannoor 
ons l,ees: "Ende ick, Pieter ~k:erhoff, heb mijn. snaphaen ge
nomen ,en ben '2.en weynich langs de rivier (die 'Olifantsrivier) 
gega:en om 'een 'vog,e:l te schieten, soo heb ick 'een levendigh mon
ster vernoffi,en met 3 hooffden, goeIijcq drie kattenhooffden en 
('t) hadt dri,~ lange staertcn, in 't water uytcom~mde, niot 
wet'ende wat het voor een goediertl() is g€we.est." As i-8mand 
vir 'n se.r:ikoei of so iets vinnig retireer, dan sien hy somtydfi. 
sle,g! 

Moerhoff is 'n ti,epe van di,e vrcemde awenturieI' wat OM 

nog baie op die gllens sal aantref. Hy was van Duitsc of Deense 
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oorsprong. 'n Ander grenstiepe het ons in hierdie tyd in die· 
persoon van Harmen Remajenn.:1 Die veeruil was nog altyd 
vir die kolonisk~ goesluit, :en aUeen beamptes is op die landreise 
uitgestuur. Remajenne m,st sy maters op die gr1ense het huUe 
egter nie ve,e·l aan hierdi·e onbillike verbod gesteur nie. Sond€r 
vf8rlof gaan hulle ook di,f;! land in en ruil beeste, en die neiging 
tot di'e ve.ebo'2rdery .c;'ll die treklus daaraan verbonde, tree by 
huIlc reeds sterk te voorskyn. 

DellI' die ruil,ekspediesies .het die binneland betel' b€ktBnd 
geword 'cn het die blankes met m2€r van di'e Hottentotstamm·e 
in aanraking gekom. Die westelike kusstreek tot noord van die 
OlifantsrivioHr is be'reis, :en Europesle oe het reeds op die Tulbagh
kom 'en die uitgestrekte 'vlakte van die Brederivier, een van die 
groot paaie van di'e lat~er'2 kolonisasie, n8lf:agesien, maar die berg
reeks is nog nerens elders na die ooste toe oorstyg nie. Die 
bekende Hott,8ntotstamme was as volg versprei: di.e Strandlop.ers 
(Goringaikonas), die Kaapmans (Goringaikwas) en 'n derde 
groep, van wi'e ons mindel' hoor, die sogenaamde rrabakdiewtB of 
Goragoukwas, net in di·e onmiddellik,e nabyhf:!id van die Fort 
gewoon; na Saldanhabaai se kant was die Kogokwas ond'er die 
twoo hoofde, Oedasoa en Gonnema; noord van hulle tot by die 
Olifantsrivier was die land van dk:: k],ein Grigrikwas, en ander
kant die rivi,er het di'e Namakwas en die Groot Grigrikwas 
hulle opgehou; die Gainoukwas, wat baie beeste na di'e Fort 
gebring hoet, het onder 'n groot opperhoof, Sousoa, oos 'van die 
Kogoukwas gewoon; en nag verdeI' na die ooste to'e was die 
.belangrike Hessekwastam, van wile egter aUae·n die naam bekend 
was. Tussen al die stamme in net die BO'esmans (Sonkwas) 
hulle in die berge skuilg·ehou, want die hand van almal was 
t·elb'l1 hulle. Wat die gtetalsterkte van die Hottentots was, is 
uit-ers moei1ik om tie 1ooreken; maar ons moet onthou dat hulle 
nomadiese veebesitters was en niks aan dile landbou gedaan het 
ni,f;~, ,en dat ons dus hier met 'n dun verspreide bevolking te dO'en 
het, glad nie w~rge1ykbaar met die landbouende Bantoestamme 
van ons ooskus nie. Die suidelik'cen west·e1ike doe·1,8 'van Suid
Afrika, d.w.s. die he1e Kaapko1onie tot aan die Vis- of selfs die 
Keirivier, het in Van Riebeek se tyd betreklik oop gele vir die 
groot uitbreiding van di'e bIankes wat we1dra sou volg. 

Die vernuwillg van die veehandel deur ruilekspedi'esies na 
die Hott,sntotoor1og was dringend lloodsaaklik, want die v.ermin
derde vleisvoorraad was weer 'n bron van wrywing -en ergernis. 
J an van Riebeek moes dit beleef dat d1e Kaap selfs nog tCIS'll die 
end van sy regeringstyd sy eerst'8 slegte naam ni,e kwyt was ni,e. 
Dit was veral die ou gesoute pikbroeke van die retoerskepe, die 
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:sogenaamde orangz,amme, wat hulle veragting vir di-e Kaap as 
woon pIck en 'v.erv;f::rsingsoord ni,e ond.er stoele en banke wegge
steek h-et nie. Die bemanning van die l~etoorvloot van 1660 onder 
Sterthemius was besonder kras in huUe afkleur.s'Ilde kritiek van 
Jan van Ri:ebeek se stigting. Rulle het die' tuine v-erniel en 
deur die stadji.8 gdoop en skree: "Gaadt met ons! Wat doet 
ghij aen dit vervloockte landt 1 Wie wil mee 1 Val in de boot! 
Val in, dre schepen willen vaeren!" En hierdi.e brutal'B uitnodi
ging h8t nogal ni,e op dowe or·e ge'val nie! By die sestig p'eI'
,sone, waaronder ook vryburg'lers was, het probeer om stilletjies 
m:et die vloot na Nrederland terug te k'eer, :en die groot m€I2.'rder~ 
heid het dit ook regg,ekry. 

Di'e lewe aan die Kaap was in sulk,s tYIe weI int:eI'essant 
maar seker nie rustig nie, en die luidrugtige, ontevrede elemente 
hst dan dL~ bo-toon gevoer. Oor die alg,emeen egter was die 
menge hier gelukkig ten t'evrede. Bai'e skeurbuiklyers, "als egels 
(steekvarkies) in malcanderen g,ekrompen." op die skepe, het 
met onuitspreeklik-e dankbaarhreid die rraf:elberg begroet. "Ja 
't was deerlijck om t,e si·en ho.e diegeene die uyt de booth niet 
aHe 't s:effens con<1en 19'ehael t en met hangema tten in 't Fort 
gedragoen worden, op handen en voerben langs het hooft (seehoof) 
quam en na,'e binnen kruijpen, haeck,ende en smackende nae een 
bl&etj(~: groente off e,en lepeltje vol melcks g,elijck de visch nae 
bret wat·er doet." Ook 'vir die gesonde besoekers was hi,er ont
spanning en geriewe. Di,e seehoof, van Kaapse hout g,e:maak, 
'waaraan Van Riebeek so hard laat werk het, was klaar en het 
,die inne'em van water (m proviesies baie vlergemaklik. Groente 
was altyd in oorvlocd voor hande; ook die winter- en somer
vrugt,e, l.emoene, appe]s, pere, druiwe, waatlemoe,llte, -ens., het nie 
,ontbreek nie; en in di'e reel was die vleisvoorraad voldoende. 
Ook di,~ vreemde sk,epeling,e, meesal Eng.else -en Franse, wat 
van tyd tot tyd hier die ankers uitgegooi het, kon van dit 
alles geniet. 

Kaapstad het r,e.eds i,ets van sy -tcenswoordige vorm boegin 
aanneem. Regs v::m dk:: Soetrivier was di,e Fort, en skuins
voor op die linkerwal by sy uitloop die seehoof. By die bo-ent 
van die teenswoordige Adderleystraat het die Kompanjiestuin 
hom uitgi~:strek, en verder na die noordc, nader aan die strand, 
was die' cintlikc stad. Dit het vi'er strate gehad: di,e SB8'Straat, 
,die Rerestraat, die Reygerstraat en die Olifantstraat, wat as 
die Strand-, Kast,gel-, Kort :Mark- ,en Lang Markstratre nog 00-
:staan. In hierdile omgewing het die stadsburgers hulle huise 
gehad, en vcrskillende bcdrywe b.eo.ef.en. Rk:l' was b.v. ook die 
herbfftg van J annetjie Boddys, dire w-eduwe:e van Jan 'Van 
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Harwarden, waar kolonist.e en beamptes oor 'n glasie wyn of 
bier hulle lang erdepype gerook het, - 'n nuwe gewoonDe, en 
waar dit, as daar Sk'60p0S in die baai was, somtyds bai'e jolig. 
toegegaan het. 

Hioer en daar v.erspl'1eid was die tuinpers:ele en kleinboerde
rytjies van burgers en heamptes, want ook die laasg.enoemde's, 
kon deur die produksie van groent:e en di·e aanhou van pluimvlOO, 
varke .en koeie in huUeei'6' he:hoeft.es probeoer voorsi,en. Die 
kommandeur s:elf het 'n plaas op die grens by Rondebosch gehad,_ 
waar oor 'n duiStend loemoenbom'e, tagtig ander 'vrugt.e:bom,6' en 
'n mooi stuk wingerd gestaan het. Di·e grond is denr 'n kom
missaris aan hom toegeken, en is na Van Riebeek se vertrek deuI'-
die Kaapse regering vir hom ve-rkoop. Dit is vandag die woon
plek van die Anglikaanse biskop van Kaapstad, en die ou naam 
Bosh6uwel is tot Bishop's Court verand:er. 

Die gemiddelde getal vryburgers in die laaste jare van Van 
Riebeek se regeringstyd was omtrent vyftig, ,en di,e: meerderheid 
het huUe op di'e boerdery toegele. Op die groens was die toestand 
hf.'troeklik bevredigend. Die naturenevra~gstuk was voorlopig 
opgelos, en die bo.erdt8ry kon vooruitgaan. Die koloniste het 
slawe len tr'ekdier,e gehad, en ofskoon baie van hulle nog by die 
Kompanjie in die skuld was, en die pryse, vir hulle produkte 
vasgest'el, hulle nie bevredig het nie, kon hulle 'n bestaan maak 
'en di·e toekoms met vertroue ingaan. Een ding het huns .egter 
nog nie reggekry nie. Daar was nog byna elke jaar 'n tekort 
aan graan; 'en rys, wat miskien as gevolg hi,ervan so 'n hclang
rike konsumpsie-artiekoel in Suid-Afrika geword het, mo'es nog 
altyd ingoevoer word. Hieroor was Here Meesters bai,f; onte'Vrede 
asook oor di!e nadlelige balansstaa t wa t di,e Kaa ps€ regering byna 
jaarliks aan hulle voorgele het. 

J an van Ri,ehsek het ve:el meer tot stand gebring aan die 
Kaap as wat ooit sy bedoeling was; hy ht8t .egter s-elfs na tien 
jaar sy eerste opdrag nog ni'e in sy geheel uitge'voer nie. Hy sou 
'n verv.f~ .. rsingspos kom oprig, .en hy het 'n koloni>B agterg.elaat; 
hy sou die bedrywigheid van die Kompanjie t t die v·oet van 
Tafelberg heperk, en hy moes desniet,eenstaande dit hGleef dat 
die beskawing die binneland intrek en met die naturel di'e stryd 
om di'e heerskappy aanbind. Vir hierdie groot werk het ons 
,e-erste kommandteur 'f:\gter get8n dank gekry nie, want Here' 
l\Ieesters kon hom dit nie vergewe nie, dat na al sy optimistiese 
grootpraterigheid die rysinvoer nog altyd mOoSS voortduur, en 
die Kaaps€ stigting vir hulle meer gekos het as wat dit inge
bring het. 
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J an van Riebeek was dan ook werklik, wat Godee Molsbergen 
hom noem: "de Stichter tegen wil 'en dank," en tevrede met sy 
verblyf aan die Kaap was hy ni,s. Eindelik is gehoor gegee 
.aan sy herhaalde Viersoeke om "verlossing." Op 2 April 1662, 
10et sy opvolger, Zacharias Wagenaar, uit Batavia hier aangekom, 
-en 'n maand later, op 6 Mei, het Van Riebeek met sy famielie 
onder die leervolle uitgeleide van heampt'es en koloniste, aan 
boord 'van die skip Mars gl~aan om daarm€~ die languitgestelde 
promosie in Indie te gaan soek. Bier is belangrike werk aan 
hom toevertrou. By is dadelik tot lid van die Raad van Jus
tiesie in Batavia benoem, kort daarna het hy Presi<:1ent van 
l\falakka g.8word, en in 1665 is hy aangestel tot sekl'etaris van 
di'e Raad van Indie. Sy groot ambiesie, nl. om met die tieool 
Haadvan India ook lid van hi€'rdi:e hoogste regeringsliggaam in 
die ooste t'e word, het hy nie verwesmlik nie, en as regering
sekretaris is hy in 1677 oodede. Sy seun, e:en van di,e oorste 
gebor,s Afrikaners, het sy vader oortref, en die hoogste onder
-skeiding, nl. die benoeming tot goewerneur-generaal van Indie, 
is hom te beurt geval. 

D2 
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HOOFSTUK VI. 

DIE INTERIM TUSSEN JAN VAN RIEBEEK EN SIMON 
VAN DER STEL (1662-1679). 

§ 1. Kommandeurs en Goewerneurs. 
Die twaalf jaar wat tussen die vertre'k van Jan van Riebeek 

en die aankoms van Simon van der Stel Ie, word somtyds as 'n 
onbelangrike periode beskou en dus ook oorgeslaan, veral omdat 
dit moeilik is om in hi-erdie tyd 'een of ander persoon as die: 
draer van ons ontwikkeling uit te kies en op die voorgrond te 
ste1. Nou is dit weI waar dat die biografies-historiese metode: 
hier nie veel kan uitrig rue. Vir die aardigheid, en ook om 
later verwysings te vergemaklik, laat ons hier 'n lys volg van 
die manne wat in di'8 interim die regering aan die Kaap gelei 
het: Zacharias Wagenaar (1662 -1666), Cornelis van Quael
berg (1666 - 1668) , Jakob Borghorst (1668 - 1670), Pieter 
Hackius (1670-1671), Albert van Breugel (agerend, 1672), 
lsbrand Goske (1672 -1676), Johan Bax (1676 -1678), Hen
drik Crudop (agerend, 1678 - 1679) ; maar Oll'S sal vind dat 
sle~s 'n paar van hierdie manne van werklike betekenis in ons· 
geskiedenis was en sommige selfs nie daarin hoef genoem te 
word nie. OlliS sal egter ook vind dat nieteenstaande hierdie 
gebrek aan uitstaande persoonlikhede, die Suid-Afrikaanse ge
skiedenis sy gang gaan, langs die lyne wat ons reeds vaag aan
gedui ontdek het, en voortgestu deur dieselfde buite~en binne-· 
landse kragte en invloede wat van die begin af hier werksaam 
was. 

§ 2. Die Buiteland. 
Die twede helfte .van die sewentiende 'eeu was 'n v,eelbewoe 

tyd in ~uropa. In 1658 het Oliver Cromwell gesterf, en omdat 
di'e ~ngelse republiek, wat veral deur sy krag en bekwaamheid 
instandgehou is, geen man kon vind groot genoeg om sy plek 
in te neem nie, en ook omdat die Engelse v,olk sy diep-ingewor
telde koningsgesindheid nog altyd bewaar het en moeg was vir 
die streng-godsdienstige heerskappy van die Puriteine, het. 
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Karel II in 1660 die troon van sy onthoofde va;der bestyg. 
Met die terugke.er van die Stuarts na Engeland het die· 

verhouding van hierdie staat tot die Nederlandse republiek, wat 
in die laaste jare van Cromwell se regeringstyd betreklik vriend
skaplik was, woor slegter geword. In 1650 is die stadhouder, 
Willem II oorlede, en aangesien sy seum, die latere Wil1em III, 
eers 'n week na sy dood gebore is, kon die anti-stadhouderlike 
party, die party van die stedelike koopmans, dit regkry dat geen 
opvolger gekics is nie en vyf van die belangrikste provinsies dus 
sonder 'n stadhouder was. Vir meer as twintig jaar, die soge
naamde Stadhouderlose Tydperk (1650 -1672), het die kom
mersieel-gesinde regente, veral van Amsterdam, die regeringsmag" 
in hande gehad, en hulle leier, J oban de 'Vitt, raadpensionaris 
van Holland, bet 'n politiek gevolg wat vir die Stuarts, die ver
wantes van die Huis van Oranje, nie aangenaam was nie. By 
di·e Vrede van vVestminster, in 1654, is b.v. gehoor gegee aan 'n~ 
eis van die Engelse parlement om die Stuarts nie meer toe te: 
laat om in Nederland te vertoef nie. 

Dadelik na sy restorasie het Karel II met 'n v·erskerpte· 
nawigasiew.et die kommersH;le stryd teen Nederland weer begin, 
en in 1664 het Engeland sonder oorlogsverklaring Nu-Amster
dam, wat in 1654 teruggegee was, weer verower en die keer vir" 
goed. In die oorlog wat hierop gevolg het, moes die Engelse 
die onderspit delf. Karel II bet nie vir die behoorlike uitrus
ting van sy skepe gesorg nie, Engeland is verder in 1665 denr 
'n verskriklike pes geteister, en in 1666 bet 'n brand 'n groot 
deel van I--Ionden verwoes. Onder sulke omstandigbede kon De 
Ruyter en die ander Nederlandse admiraals sonder veel moeite 
die oorwinning wegdra, en in 1667 is die vyandelike kanonne 
selfs in Londen gehoor; 'n N ederlandse vloot bet die Teems. 
opgeseil, in die Medway ses groot Engelse skepe vernietig, en 
die koninklike vlagskip, die Royal Charles, in triomf weggevoer. 
By die Vrede van Breda wat in dieselfde jaar gesluit is, kon 
J ohan de "Vitt 'n versagting van die Nawiegasiewet afdwing; 
ware uit Duitslarud kon voortaan ook in Nederlandse skepe na 
~ngeland gebring word; en so sterk bet die anti-stadhouderlikc 
party hom gevoel dat die stadhouderskap in Holland deur die. 
Ewige Edik (1667) afgeskaf is. 

Die verowering van Nu-Amsterdam was 'n aanduiding van 
wat met die Kaap kon gebeur, en onmiddellik na die begin van 
die oorlog is stappe gedaan om die stigting hier in 'n beter ver
dedigingstoestand tehring. Isbrand Goske, 'n belangrike be
ampte, is gestuur om 'n vesting op te rig, wat ook teen die 
s"Waarste geskut van daardie tyd best and sou wees, en in 1660 
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is 'n begin gemaak met die teenswoordige Kasteel. Die Kaapse 
garnisoen is oak met drie honderd soldate vermeerder. Die 
oorlog het dus direk die betekenis van ons suidhoek verhoog. 
N a die V rede van Breda is die werk aan die Kasteel gestaak, 
maar dit sou vyf jaar later hervat word, toe die altyd-dreigende 
oorlogswolke weer oor Nederland losgebars het. 

In die jare na die Vrede van Breda vind daar 'n toena
<tering plaas tussen Karel II en I.Jodewyk XIV. Die Engelse 
koning het die weg van sy vader ingeslaan; hy wou 'n out okra
tiese bewind voer, en hy het steun gesock by die Franse VOl'S, 

wat juis in hierdie tyd, na die dood van kardinaal 1\fasaryn, 
die raadsman van sy jongelingsjare, as on:beperkte alleenheerser 
oor .B'rankryk optree, as die Sonkoning deur wie se glans en 
glorie al die ander vorste van Europa in die skaduwee gestel is. 
Die eerste doelwit van Lodewyk was die verowering van die 
suidelike Nederlande, en die noordelike geweste moes hierdie 
plan as 'n bedreiging van hulle eieonafhanklikheid beskou. 
Karel 11, wat ook die stryd teen die N ederlandse republiek weer 
wou opvat, kon dus 'n basis van samewerking met Lodewyk 
vind, en in 1670 is die geheime Verdrag van Dover tussen die 
twee vorste gesluit. Twee jaar later was al die voorbereidings 
klaar, en die gesamentlike mag van Engeland en Frankryk trek 
te water en te land teen die klein republiekie om die Suidersee 
op. Die verskriklike aanval het 'n rewolusie in Nederland ver
oorsaak. 1',oe Lodewyk XIV met 100,000 man onder Conde en 
'!'urenne tot in Utrecht deurdring, en die Engels-Franse vloot 
die kus bestook, het die Nederlandse yolk weer 'n leidsman in 
die ou Oranjehuis gesoek. Die anti-stadhouderlike regering is 
omvergegooi, Johan de 'Vitt en sy broer is deur die Haagse 
gcpeupel vermoor, die Ewige Edik is tenietgedaan, en Willem 
111 is tot stadhouder en aanvoerder teen die vyande uitgeroep. 
En weer het die kinders van die Geuse gewys dat hulle vir 
hulle vryheid alles feil had! Die dyke isoopg8g'00i; die Pranse 
leer is gestuit; en Michiel de Ruyter het teen 'n groot oormag 
d.ie kus van sy vaderland verdedig en die vyand in sy eie waters 
gaan opsoek. In hierdie oorlog het die groot seeheld, een van 
die edeiste seuns van die Dietse starn, 'n roemryke dood gesterf. 
Na die uittree van die Engeise uit die stryd het hy met 'n vloot 
in die Middellandse See gaan opereer, en het hier in 'n geveg 
gesneuwel. Sy gebaIsemde Iyk is na Nederland gebring en onder 
<ieelname van sy ganse yolk in 'n praalgraf in die Nuwe Kerk 
in Amsterdam tot rus gekom. 

Die Engelse yolk was nie met hart en siel in hierdie oorlog 
nie. Hulle het hul eie koning en veral sy groot bondgenoot nie 

90 



INTERIM TUSSEN VAN RIEBEEK EN V AN DER STEL. 

vertr'Ou nie, en toe dit blyk dat die vernietiging van Nederland, 
die uitgesproke doel van Karel se raadsman, Shaftesbury, met 
sy leuse: DeLenda -est Carthago, nogal heelwat moeite en geld 
sou kos en die J:i'ral1!se mag enorm sou versterk, het die parle
ment vir Karel gedwing om in 1674 die Vrede van "\Vestminster 
te sluit .. Die oorlog met Frankryk het nog vyf jaar aangegaan, 
maar dIe gevaar was yerby, en veral die oorsese Nederlandse 
besittinge kon betreklik veilig geag word. 

Nog voor die hervatting van die stryd in Europa is oosluit 
om dire Kasteel aan die Kaap te voltooi. In 1672 kom Isbrand 
Goske weer hier aan, die keer as goewerneur. Hy was dieeerste 
Kaapse bewindhebber wat die rang gehad het. T,88n die middel 
van 1674 was di·e werk so ver g·evorder, dat die ou Fort van 
J an van Ri,ebeek kon afgebre.ek word. In J uli,f;: 1674 kom toe 
dire berig van die Vrede van Westminster, en woor is die werk 
vertraag. Dit hf:t t€ langsaam vir goewerneur J ohan Bax, die 
opvolg.er van Goske, gegaan, en hy met sy vrou en seuntjie en 
die hoogste beamptles en aansi·enlikste burgers met huns famieliBs 
het in 1677 self die hand daaraan gesit. E,ers in 1679 egter 
was dit .enigsins voltooi en is die ho.skbastions t,er ere van Wille'ffi 
III (hy was Prins van Oranje, Graaf van Nassou, ,ens.) met die 
famieHe-tiet,els van sy huis gedoop: Oranje, Leerdam, Bur.en,. 
N assou, Ca tzeneUenbog,8n. 

Nieteenstaande die treurige f·eit Jat feitlik die hele ou uit
rusting ,en meuhelment w::rwyder is, bly die Kasteel nog altyd 'n 
pragtige oorblyfso8l uit die tyd to.e dit die sletel van .die r,egerings
mag in Suid -Afrika was. As ons aan die omstandlghede van sy 
ontstaan dink, dan verrys dit as 'n simbool van di,e groot 'w~rlede 
van die Di'ets:e stam, as 'n herinnering aan die taai'e volharding 
van ons Nederlandse voorouers in hulle ongelyke stryd teen die 
magtig,g stat.e van Europa; - maar tewens as 'n aandenking 
aan die VOl'S onder wie S€ leiding Nederland en Engeland eindelik 
g.esamentlik vir die vryheid van Europa sou veg. 

§ 3. Die Nature!. 

Dit was nog altyd veral die vl.eiskwsssie wat die blankcs, 
in aanraking oen somtyds ook in botsing met die Hottentots ge
bring het. Sondf::r di,e veehand€l was dit nie moontlik om 'n 
genoegsame vleisvoorraad te kry nie, ,~n Wagenaar en ~y ~pv~l
gers ho8t die ruillekspediesiles voortgeslt: Nuw.e str,2:lm IS .emthk 
nie bereis nie' aileen di·e kus is noukeurlger onderso~~k ·en Jagters 
waag dit om'verd€r langs die Brederivio8r af deur te dring; 
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maar in1andoo stamm::;~ deur die rui1handel aangelok, verskyn 
aan die Kaap. In 1662 kom b.v. die Hessekwas. 

Die ruilhandel was nog altyd vir die koloniste gesluit, en 
streng p1akkate het die verbod van 1658 herhaal; maar die 
awentuurlus van di,s groensboere 1aat hom nie beteuel nie, en veral 
as jagt:ers vind ons hulle, somtyds met en somtyds sonder 'verloi, 
vier oor die grens. Die vriendskaplike vlerhouding wat destyds 
tussen die b1ank,es >en di,8 naaste stamme bestaan het, het hierdie 
togte Vt{;;'rgemaklik, maar by Riebeekskaste€l en Vier-en-Twintig
rivioere het 'n hoof gewoon, wat 'n onw:!rsoenlikoe vyand was. Dit 
was Gonnema, die Swart Ka pte in, met wie OIlS reeds kenni&
gemaak het. 'Ook die Bossmans het g.edurig di.e 1,8we 'en die 
hesit van reisigers en jagters bedreig. 

Die vriendskaplike verke,s'r van di·e blanroes met die' naaste 
inboorlinge is weerspieel in 'n g·eb€urtenis, wat miskien weer 
indil'sk daartoe byg.edra het om di,~ vyandskap van die Gonj-e
mans, die Kogokwas onder Gonnema, te voed. Op 19 April 
1672, het kommissaris Arnout van Overheke die kusstreek van 
Houtbaai tot aan Saldanhabaai van Schacher, die opvolger 
van Gogosoa, gl~:koop. Die 'vasg.estelde prys was handelsartiekels 
tot 'n waarde van omtrent £800, maar die transaksie het vir die 
Kompanjie op minder as £3 te staan gekom, omdat die Hotten
tots geen begrip van die waarde van geld gehad het nie. Op 3 Mei 
1672 is 'n soortgelyke koopverdrag met Dhouw, 'n Gainoukwa
hoof, gesluit, 'en Hottentots-Holland met die kus van Valsbaai 
die eiendom van die Kompanjie geword, nomineel ook vir £800, 
maar in werklikheid 'vir £6. 16. 4. Die witman het so die reg 
verwerf op die Kaa pse Skier.eilanden die 1.e1e str.f::ek van Hot
tentots-Holland af, w€s van die eerste bergI"eeks, tot aan Sal
danhabaai, 'n !.'tag wat .egter, selfs afg.esien van die eienaardige 
omstandighede aan die werklike betaa1prys verbonde, 'n bietjie 
mank ge,gaan het, aangesi·en die Gonj.emans, wie se land ook 
v'erkoop is, ni'f:: in die transaksie geken is nie. 

Ons moet intussen di'e betekenis van hierdie' koop nie oor
drywe nie. Die Hottentots het dit waarskynlik meer as 'n uit
delery van g.~:s~enke bsskou, en vir die Gainoukwas, wat destyds 
in 'n stryd .met di'e Gonjemans gewikkel was, het dit seker iets 
heteken om op 'n goeie voet met die blank·es te staan. Die 
Kaapse: Degering 1.et eintlik kant glekies in 'n onderlinge natu
reUe-stryd, al was dit maar deur geskenke aan een party te gee. 
Of die botsing m'et Gonnema 'egter hi,erdeur werk1ik heYnvloed 
is, is mOf::ilik om te se. Ons vind in elk geval dat sy houding 
hoe langeI' hoe brutal·er word. In November 1672 1.et die bur
geTS met verlof van die regering op 'n j~gtog gegaan langs dia 
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Bergrivier tot in die land van GonllJ8ma. Sy mense het huIlt} 
oor'Val ·en van alles beroof en hulle skaars toegelaat om met die 
}.ewe daarvan af t·e kom. In die winter van d~e volgend~ jaar 
gaan ag burgers met 'n slaaf weer op 'n jagekspedi,esie tot in 
Vier-en-Twintigriviel'e. D:i.e: k,eer is die he1e geselskap deur dioe 
Gonjemans vasgekeer en vermoor. 'n Kommando van twee
en-sewentig man, waarvan die helft.e burg.ers was, onde.'r 'n 
offisi'Br, Hieronymus Cruse, is onmiddellik gestuur om Gonm~ma 
te straf, en die twede Hottentotoorlog het begin. 

In hierdie oorlog was die Gainoukwas l8'n die mens'e van 
Schacher die bondgenote van die Kompanjie. Nieteenstaande 
hulle hulp het dit die blank·es weer ni,e geluk om die vyand 
onder skot te kry nie, maar hulle he,'t die Gonj·emans verskil
lende kere gevoelig getr,ef deur hulle vee te neem. In 1674 b.v. 
h.e.t 'n kommando van vyftig sold ate onder Cruse en vyftig 
burgers onder 'tV outer Mostert, vergesoel deur 'vierhonde'rd Hot
tentots, 800 beeste en 4,000 skape buitgemaak: .Af 'en toe is 
kl,f::in klompi·8's Gonjcmans g·evang, 'Bn die blankes het toegelaat 
dat hulle gekl<eurde bondgenote hierdie arme skepools, volgen~ 
ou inboorlinggebruik, met stokke doodslaan. Gonnema het nie 
gou ingeg.ee ni·e; in 1675 waag hy n~g om Schacher se vee by 
die Tierberg tie kom wegvat, ·en selis die m'ense by Rondebosch 
het 'n aanval gevrees; maar :eindelik, in Junie 1677, het die 
Swart Kaptein om vrede g.esme.ek. Hy was weI 'n baie Iastige 
vyand, 'vleral omdat hy die VI81e.'toevoer uit die binneland byna. 
heeltemal afgesny het, maar sy mense kon nie aanhou om noes. 
Boesmans in die berge vir hulle skuil te hou nie. 

Di,8 Gonj·emans het belowe om die vr.ede t'e bewaar en vee 
na die Kaap t·e bring, :en die laaste georganis-eerde vers'et van 
die HoUentots teen di,e indringende h~kawing was op 'n end.. 
Van nou af hegin sommige stamgroepe die trek na die noordooste' 
wat hulle uiteindelik oor die Karovlaktes, oorspronklik aIleen 
deur Boesmans bewoon, by die Oranjerivier sou bring. Die' 
Korannas b.v. het 'n tradiesie dat hulle 'voorouers onder 'n hoof 
Eikomo, die senn van Kora of Goro, di,~. kaptein van die Gora
goukwas, omstre:eks hierdie tyd die omg.ewing van die Kaap) 
v,erlaat het. Die uitbreiding van die beskawing is nie verder' 
deur di,~ Hott·entots te·engehou nie. Die enigste vyande wat die
blankes vir 'n hoele eeu op hune tl"ek land-in sou teenkom, was. 
di·e Bo:esmans. 

§ 4. Kolonisasie. 
Die inbesitneem 'Van die binneland van Suid-Afrika wat 

in hi·erdi,~: pel'iode begin, was die gevolg, nie soseer van 'n. 
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natuurlik'e uitbreidingsdrang nie, wat ·egter ook veral onder 
die boere aangetref word, as van die ou onopgelost.e produksi,e
probleem, 'n prob1as-m wat van oorsee op die n·eersetting afg·e
dwing is. Daarnaas moet legter ook melding gemaak word van 
'n verandering in die sienswyse van die gesagvoerds'rs omtrent 
kolonisasie. Dit was die tyd toe Maoetsuyckter goewerneur
g·eneraal 'van Oos-Indie was~ 'en hy hat st€rk g:eglo aan die wens
likheid om in die besittings van die Kompanjie egt1e kolonist.e toe 
he, en nie slegs' ooamptes nie. Ons vind dan ook dat tot die 
end van die agtiende -eleu die Hoo Regering in Indie en Here 
XVII kolonisasie ,enigsins bevorder. Dat d~e belange van die 
Bdele Kompanjie, ook wat dit betref, altyd op di'e voorgrond 
moss gest-el word, spreek legter van self. 

Om die bo·ere t:e help is in 1668 die r,eg van die beamptes
om hulle met die boerdob'rY besig te hou ingekort. Die llede van 
die Politiek,e Raad mog voortaan a1l0sn vir huUe ei·e gebruik vee 
aanhou of tuin·e maak. Hune moes nie dile: konkurente van die 
koioniste op di,e mark wees nile. Hierdie v'8-rbod is egt,er nie 
nagekom nie, en kommissarisse hat voortgegaan om aan beampt-es 
plase te glee. 801ank soos 'n v.ermeerdering van die produksie 
drin~end noodsaaklik was, is dit begryplik dat di-e boerdery 
ondf::r die beamptes nie sterk afgek·eur is nie, maar die tyd sou 
kom, wanneer uit hi·erdie stelsel 'n groot ,euwel sou geboI'le word. 

Dit was veral die onopgeloste graanprobleem, wat die oor
sese outoritdt,e ontevr-ede gemaak het en aan di.e Kaapse r.ege
ring baie hoofbrekens hesorg het. In 1670 het kommissaris 
lVlattheus van (los-r Broeck, di,e admiraal van die retoer-vloot, dit 
we·er ernstig onder di,~! aandag van Borghorst gebring, en die 
kommandeur het voorgest.el om die boerd.ery van die Kompanjie 
na die vrugbare str,eek, Hott.entots-Holland, waar die weiveld 
ook uitstek.and was, uit toe brei. Die plan het die goedk,s'Uring 
van die kommissaris weggedra. Daar was veel voor te se: nie 
aIleen sou dit die produksie bevorder nie; dit sou ook 'n Kom
panjilespos sImp wat minder aantasbaar deur buit.elandse vyande 
was; en dit sou 'n vermeerdering van die vryburgers, iets wat 
(he outoriteite destyds graag wou he, vergemakIik, want die 
Kompanji'f::splaas by Rond·ebosch kon aan hulle verpag word. 
Die koopverdrag van kommissaris Van Overbeke moet in ver
band met hierdie sk.ema gebring word. 

In Oktober 1672, toe die g-8'Vaar van 'n Engels-Frans:e aan
-val op di'e Kaap g.sdreig het, is &ersjant Cruythoff met twaalf 
man na Hottentots-Holland gestuur om di'e Kompanjiesplaas 
daar te begin. Hy moes 'n ve:epos aanle en saailande vir die 
voJgende reentyd klaarmaak. 
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Dit is k·entekenmd van di'e uitbreidifitgsdrang van di,e 
koloniste dat hulle aansoek gedaan het om ook in Hott,entots
Holland plase te kry. Die oorlog in Europa, die stryd met Gon
nema en di,e voortdurende mo~ilikheid wat Her·e M:eesters onder
vind het in hulle soek na emigrante (Nederland was te Wtelva
rend!), het di·e toestaan van hierdi,~! vlersoek, wat in die plan 
van kommissaris Van der Broeck opgesluit was, vertraag, maar 
na die Hottentotoorlog Yerby was, in J anuarie 1678, het die 
eerste AfrikaanSte bO~!re verlof gekry om die voet van Taf'elberg 
te verlaat en hulle anderkant die Kaapse vlakte permanent te 
vestig. 

Nes die groot geslagtl5 'van pionilers wat op hulle sou volg, 
en wat die vaandel van di'e beskawing tot in die hart van Afrika 
sou dra, was ook hierdie ,eerste baanbrek,ers vleJebom~e. Die oor
log met Gonnema het weer getoon hoe gevaarlik dit was om die 
vleisvoorraad afhanklik te laat bly van die -ongereelde veetoe
voer uit die binneland, en Here Meesters wat reeds in Van 
Ri,ebeek se tyd. op di,e "a:enque,eeq VI~:n bestiael" aang'8'dring het, 
het nou 'n rede te meer gehad om die vleeboerd'~!ry toe bevorder; 
en ofskoon hulle, altyd nog "om de duyrte voor te eomen," die 
ruilhandel as hulle eie prerogatief wou handhaaf, was hulle be
gerig om die vee boerd·ery ook aan die koloniste toe te vertrou. 
Onder sulke omstandighede kry Jochem Marquaart, Hendrik 
Elberts, Henning Huising en Nicolaas Gerrits in 1678 weiregte 
in Hottentots-Holland en langs die Eersterivier, len in die vol
gende jaar ook Pieter Visagi.e en Jan Mostert, 'n broer van 
die burgeroffisi'~!r, by die Tierherg, waar die Kompanjie ook 'n 
veepos gehad het. Plase in ei,endom, soos die langs die Liesbook
rivier, is voorlopig nie aan hulll€ toegek,m nie; hulle is aUeen 
toegelaat om op bepaalde plekke v'ee te laat loop. 

§ 5. Konstitusionele Ontwi~eling. 
Deels as gl~wolg van die p-ogings van HerrB XVII om emi~ 

grante na Suid-Afrika tie stuur, maar meer nog omdat die kolo-
. nist·e kinderryk was, het die bevolking taamlik toegeneem. In 
1679 was hier 'n vrye bevolking van ongeveer 290 siele, byna die 
helfte waarvan kinders was. Hi'8'rdie groei ISIl die v'erhoogde 
straoogiese hetekenis van die Kaap, 'n r,esultaat van die Euro
pese oorloe, het aanleiding g,8goee tot konstitusionele en sosiale 
v.eranderings. 

Die sending van Isbrand Goske as goewerneur in 1672 hlBt, 
soos die amptelike naam aandui, 'n verhoging van die status 
van dioe Kolonik! bet'eken. Tot 'n wesenlike Vlerandering in die 
roegering het dit egter nie gelei nie. Daar was nou 'n goewerneur 
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i.p.v. 'n kommandeur aan die hoof van die Politieke Raad; dit 
was al. Ook die burg.srrade gaan voort mret die beoefening van 
hulle boekende funksies; maar dit is interessant om te sien hoe 
hune rleg om die belange van die bur~rs t·e v,e:rteenwoordig, 
erken is. By die vr:edesonderhandeling,e b:v., wat aan die ooriog 
teen dk: Gonjemans 'n lend gemaak het, is hulle toeg,slaat tot 
die beraadslagings van di,e' Politieke Raad. 

Die demokratieS'e btiginslel wat so in die hoogste regerings
liggaam stelsoelmatig gl~:handhaaf is, tree egter ,eel'S werklik dui
delik te voorskyn, wanneer ons tot nuwe kollegies ,en instellings 
kom, wat in hierdie tyd g>estig is. In 1674 is 'n W.s'eskamer op
gerig om die .!::Tfporsi.es van onmondi~e weeskind-ers vir hulle 
t·e bewaar. Dit het weldra 001' 'n aansienlike kapitaal beskik 
wat op v.s'rbande uitgeleen is. Dit was dus ook 'n bank waar 
die koionist·e g:eld kon kry. Di.e KoUegi,s van Weeshere, aan wie 
die behe,er van hierdie instelling opgedra was, hoet bestaan uit: 
'n voorsitter dour die reg,f;:ring aa~g·estel, tW0e heamptes en twee 
burgers. Die liggaam hoet hom dan 'verdeI' self aangevul; elke 
jaar het een burger ·en een heampte afgetr.se, en 'n lys van vier 
is dan deur die Weeshere self opgestel waaruit die regering 
twe,s gekies het, een burger, 'en een beampte, om die vakanta 
setieis in te neem. Hierdie s{lHaanvullingstelsel, ko-opsie ge
noem, was onder di,e Nedlerlanders d~styds gebruiklik, en word 
by al die ander kollegies aangetref. In 1676 kom ook 'n Huwe
] ikshof tot stand. Weer vind ons twee burgers en twse b2amptes 
daarin, wat huUe jaarliks deur ko-opsie aanvul. rrroulust~ge 
paartjies moes voor hi,s'rdle sogenaamde kommissariss:e vlerskyn 
en (;:ers aan hulle bewys dat daar geen wettige hindernisse t·oon 
die voQorgenome huwelike bestaan nie, voordat hulle die toe
stemming tot die inseening daarvan deur die pr<~dikant kon 
verkry. Die werk van di,s W,e-eskamer en die Huwelikshof is 
in die eerste tyd d'eur die Politieke Raad gedaan, maar m-et 
die toename van di'e hevolking kon di'e Raad ni,s alles meer be
hartig nie, en ons vind hier dat hy de1e van sy werksaamhede 
aan ander liggame begin te oorhandig. Ons konstitusionel,f;; ont
wikk'eling s]aan dus di'e rigting van desentralisasie in, 'n baie 
belangrike pros:es, want juis daardeur sou ons 'vooroners meer 
,en m,f:er in die kuns om hulle self te l'oegeer ~eoef.en word. 

N og op twee ander uit,ers helangrike terl"eine tl"ef ons hierdie 
demokratiese selfregering aan. M,:::t die e,en het ons roe'eds kennis
gemaak. Ons het g,esien hoe die burgers as 'n mili'8siemag onder 
hun.e eie offisi,f're gelyk-op met die soidate t,mm di,e HoUentot::; 
v,eg. lOp militere gebied is weI geen nuwe ontwikkeling in hier
(he' tyd te hespeur nie; die burg6rs veg nog saam met die s01-1 
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date, maar met die toe:name van die bevolking len die oefening 
in die ~kietkuns wat die jag aan dile boere geg-818 het, neem die 
belangrlkheid van die burgerkommando's baie toe, en die tyd 
nader wanneer di'e kolonist·e dre volste reg sal he om tie beweer: 
"want wij de v:erdedigers van ons landt zijn"; ,en die trotse 
bewussyn van eie krag wat agter die woorde skuil, sou meer 
-en meer 'n hoeksteen word van die onafhanklikhetidsin van die 
Afrikaanse boor. 'n Bevolking wat onder sy eie burglsrlike 
leiers sy land help verdedig, het al 'n groot ent op die weg van 
se1£Degering gevorder. 

Dit word somtyds g-ese dat die bOter met die geweer in die 
-&e1n hand en die Bybel in die ander die binneland ing'letrek het, 
en dit is 'n baite belangrike feit dat di'8 Afrikaanse volk van die 
Vl'oegste tyd af ook op hi!erdile twede terrein, nl. op kerklike 
gte-bied, demokraties-s€1£regerend was. 'roe Isbrand Goske as 
kommissaris na die Kaa p gekom het om die Kast<:)el t·e bou, was 
.oi'e Kolonie reeds he-Iangrik genoeg om 'n 'eile predikant te kry, 
.en in 1665 'vind ons J ohan van Arckicl in dioe betr,ekking hier 
werksaam. :lVIet sy koms word die Kaap 'n s:elfstandige g'emoonte 
onder die Classis of Ring van Amsterdam, en dile presbiteriaanse 
'k-erklik,s regeringsvorm, 'n kenmerk van dioe Kalvinisme en dus 
look van die Nederduits-Gereformeerde Kerk, word onmiddellik 
ingevoer ten ge,e aan die burgers dis geJ.eentheid om hulle gods
di'enstige aang'eleenthede vir 'n groot deel self t'e reel. Die: pre
dikant was ~el 'n besoldiga.'e ampttenaar van die Kompanji:e, el1 
,001' sy aansttdling het di·e geme'Cnte niks tese gehad nie, maar 
hy is bygestaan deur 'n kerkraad, waarop naas een beampte, die 
"korrtmissaris polititek," gemeentelede sitting had. Ook hierdie 
liggaam is de'llr ko-opsie aangevul. Elke jaar hst die he1£te 'van 
di,e ouderlinge en diakens afgetr,ee, en uit 'n dubbellys deur die 
kerkraad self opge:stci, het dile Politiek,e Raad die nuwe diakens 
gekies, maar in die geval van die ouderling.e moes dile klerkraad 
aHe'en die reg-ering in kennis st,e:J. van die nuwe benoemings. 

Ons silen dus dat die kolonistc van die begin af 'n groot aan
,deel in die bestuur van die land gehad het,en huUe het geen 
fout met dite regeringstels,el as sulks gevind nie. In 1676 het 
hulk) weI Wtser met 'n petiesie voor die outoriteite gekom, maar 
al hullte beswar,e was van ekonomiese aard. Hune wou me'Cr 
vryheid by di'e verkoop van hune produkt~ he, hulle vra om 
plas:e in Hottentots-Holland, huns versOoek dat die rys goedkop.sr 
aan hune afgestaan mag word uit die Kompanjk)s-pakhuise, aan
vra1e wat, met die uitsondering van die laaste, gede.8:1telik aan 
.hune tocgosstaan is; maar ons sou he>eltemal V()rkeerd gaan as 
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ons uit so 'n petiesLe sou a:fi.ei, dat ons voorouers V1r hulle 01> 
konstitusionele gebied g'eknel gevoel het. 

§ 6. 'n Kykie Agteruit en Vorentoo .. 
Die stigtingsperiode is nou yerby. Die Kaapkolonie bestaan. 

Byna al di,e ki.sme van later ontwikkeling het reeds te 'Voorskyn 
getree. Die eerste stamvaders van di.e Afrikaanse yolk is hier 
iIlg)ewortel, en di.e profesie van Jan van Riebs'ek, dat hull:e Suid
Afrika as hulle vaderland sal beskou, word meer en meer ver-. 
wes:enlik. Deur ons land 001£ aangelok, deur buiteland&e in
vloede 'en die naturel voortgestu en v'erhinder, ne.filll hulle di.e 
groot taak op hulleom as 'n boerevolk Suid-Afrika te kolonis-eer, 
te v.erdedig en te regeer. 

Op so 'n vrugbare begin moes weI groei volg, en hierdi·e 
groei en uitbreiding sal dan ook die .hoofinhoud van ons verdere 
uite.!IDsetting wees. 
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