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gingen en mishandelingen van den beginne der erectie der
Golonie of door's Compagnie's dienaaren hun aangedaan T 
Vreedzaam in hunne vaderlijke hoolen, zien zij, zonder de minstc' 
tegenkanting een vreemde natie zich op hunne kusten tel' neder
zettcn. Zij schuiven op naar maate deeze zich uitbreiden, voor-
zien hun van runderen :en klein vee, en dit alles kan hun gierig
heid (die gierigheid van die blankes) niet verzaden. J alouI's, 
zou men zeggen, om de Spanjaarden in America op een kl~inere 
toneel en in een mindere graad na te bootsen vervolgen de 
Golonisten deese stille en vreesachtige lieden, verstrooyen hunne
kraalen of dorpen, ontsteelen hun vee, maaken den mannen ·en 
zoonen tot slaaven en lijfeigenen, verjaagen ander-en uit lijfs
vreeze naar woeste hoolen en boss chen, die ongevoelig tot den 
st.aat van wildheid verv'allende, nu op hun beurt degevaar
lijkste vijanden del' Colonie geworden zijn, en met welke Bosch-
jesmans Hott.entotten eenen gedurigen oorlog moet worden on
derhouden, verweerender en aanvallender wijze, bij welke aIle
denkbeelden van Ibeschaaving en menschlijkheid uit het oog 
verlooren worden, en die bij de grensbewoners in Graaff-Reinet 
realiseert het treurig ideaal Vlan Hobbes: Bellu'inomnium contra' 
omnes." Gelukkig, vervolg De :Mist, dat die s]awe dit betreklik 
goed onder hulle base het, maar die slawerny is 'n inst-elling
wat nie behoort te bestaan nie, en algehele emansipasie moet 
langsamerhand ingelei word deur 'n verbod teen verdere invoer
en die vrystelling van slawekinders. Die arbeidskwessie wat. 
hieruit kan ontstaan, moet deur immigrasie en 'n groter gebruik 
van di,e werkkrag van die inboorlinge opgelos word, want as 
hulle betel' behandel word, sial hulle ook "nan meer ekonomiese: 
waarde wees. Eindelik is dan ook nog noodsaaklik die afskaf
fing van papiergeld. Dit sal natuurlik oak nie onmiddellik kan 
gebeur nie, maar die oorskotte wat die verbeterde administra
sie vir die regering sal afwerp, moet veral hiervoor aangewend 
word. 

Van hierdie omvattende hervormingskema het De Mist groot. 
verwagtings gekoester. Suid-Afrika sal 'n land word met 'n 
toenemende blanke bevolking, want "dit hangt aan de Caap 
Gllleen van den wil van het Goevernement af," en hierdie lewens
kragtige Kolonie, strategies so belangrik, sal ook vir die moeder
land 'n kosskuur en 'n bron van rykdom wees. Die vrees daar
enteen dat dit nes Amerika onafhanklik sal word :is "uit locale 
l'n politieke redenen zeerongegrond." 

§ 2. Die Eerste Stappe van De Mist en Janssens. 

Sonder oordrywing kan beweer word dat geen verantwoor-
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delike gesagvoerder voor of na hulle met so 'n welgemeende en 
belangrike opdrag, en met soveel ,geesdrif om dit uit te voer r 

na Suid-Afrika gekom het as kommissaris De Mist :en goewer
neur Janssens nie; en van die 'staanspoor af het hierdie twee 
humane, verstandige en hekwame manne pragtig saamgewerk 
om hulle hoe doel te hereik. Nieteensiaande die feit dat som
mige van die nuwe hoe ibeamptes nog nie aan die Kaap was nic, 
is die 8e11't1'ale regering op die basis van die M emorie ingerig. 
Goewerneur Janssens met sy Raad sou voortaan die regering 
uitmaak, maar solank soos kommissaris De 1Iist bier gebly het, 
was hune aan hom ondergeskik. Ook die nuwe Raad van .Jus
tiesie het tot stand gek:om, ofskoon een regter en die sekretaris 
nog in Europa was, en die prokureur-generaal, advokaat Gerard 
Beelaerts van Blokland, nog nie sy reis hierheen voltooi het nie. 
Die Burger-Senaat is afgeskaf,en die Kaapse Gemeenteraad 
het sy administratiewe pligte oorgene,em, maar nie sy gee.rfde 
bevoeg'dheid om die burgerlike bevolking van die Kolonie as 
'n gehe:el te verteenwoordig nie. VerdeI' is 'n algemene amnestie· 
geproklameer, waaronder die oorblywende veroordeeldes van die 
Van J aarsveld-rebellie hulle vryheid verkry het ; die diensdoende 
laer heamptes het hull poste ibehou; en in die buitedistrikte is. 
bekend gemaak dat die plaaslike bestuur daar, na 'n deeg'like 
ondersoek, betel' georganiseer sou word. 

De l\1ist en sy vriend het al dadeHk met moeilikhede te do~m 
gehad. Die politieke verdeeldheid van die koloniste was 'n 
lastige probl:eem. Janssens skrywe hieromtrent: "lVlen heeft 
hier maar twee benamingen voar de Politique Partijschappen, 
J acobijn en Anglonwn. Indien aIle ingezetenen een van die 
beijde benamingen volstrekt verdiende, was er niemand bruik
baar, de eerste zijn de grooiste monsters die immer voortgebragt 
zijn en behoorden alle bniten de wet te zijn, de laatste zijn 
vijanden van het Vader-land, zoo als ane zijn die in een Maat
schappij wonen en openlijk verklaren en daden doen die over
tuigend bewijzen dat zij ... een vreemde magt aankleven en de 
oppermagt er van trachten te behouden en weder te bekomen.' ,. 
Die goewerneur vind egter dat daar in albei partye fatsoenlike 
meuse is, en hy het sy kolleg'a aangeraai om aan geen van 
beide, by benoeminge, die voorkeur te gee nie, 'n politiek wat 
dan ook: met goeie gevo]g nagestreef is. 

'n Twede moeilikheid was van konstitusionele aard. Dat 
die Kaapse Gemeenteraad nie 'n direkte voortsetting van die 
Burgersenaat was en dus ni:e die wye verteenwoordigende funk
sie van die ou Kollegie van Burgerrade hehou het nie, wou nie 
goed by die koloniste ingang vind nie. Hulle kon hie!'die reak-
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"SiOnerB maatreel van De Mist moeilik met die Hberale grondslag 
van die Bataafse Repub}iek rym, en in die eerste helfte van 
die jaar 1803 reeds bet hulle 'n toetssaak daarvan gemaak. 
Hendrik van Nieuwkerken (NiekeI1k), 'n burger van St'ellen
hosch, is weens beweerde mishandeling van 'n slaaf, Pedro, 
deur die agerende Prokureur-generaal, Van Hasselt, beboet, die 
~wye opgele, en met tronkstraf bedreig. Nege van sy vriende 
het die belediging born aangedaan en die eiemagtige optree van 
die ag'erende prokureur-g,eneraal so sterk gevoel, dat hulle 'n 
petiesie aan die Gemeenteraad gerig het om die saak onder die 
aandag van die Politieke Raad (die ou naam het bly voortbe
staan!) te bring. De Mist het die petisionariss:e weeI4';; hulle on
konstitusionele handelwyse skerp op die vingers getik. Hy was 
Ttle van plan om hierdie ou historiese gebruik in sy regering
~telsel te bestendig nie. 

Die groot probleem vir die nuwe regeerders was natuurlik 
die herstel van rustige en gesonde to:estande in die oostelike 
dele van die Kolonie, ,en in ooreenstemming met die gees van 
die Memode., dat daarvoor 'n persoonlike ondersoek nodig was, 
het generaal Janssens 'n maand na die oornarne van die Kaap 
'a reis na Graaff-Reinet onderneem. Hy het 001' die Hottenots
Holland-berge gegaan en die sending-stasie Oenadendal heso('k, 
w:J.ar die werk van die }Vlorawiese broeders 'n bai:e gunstige 
indruk op hom gemaak het. Tot in die omgewing van Mossel
baai was hy oOok baie ingenome met die manier waarop die kolo
niste hom ontvang het. Hy skrywe aan De Mist uit SwelIen
dam: "Het genoegen op het platteland van aan het Moederland 
teruggegeven te zijn schijnt zeer algemeen," ,en met veel waar
dering maak hy melding van die "zonderling schoone" perde
ruiters, wat hom met vreugdeskO'te tegemoet ry en lang afstande 
,ergesel, en van die "tafels met profusie opgedist en bijzonder 
goed gereed gemaakt," "vat die Afrikaanse gasvryheid vir hom 
en sy reisgeselskap v66rsit. Hy meen dat van hierdie mense 
"alIes go:eds" te maak is, maar hulle het opvoeding nodig, en 
hy stel dus voor dat "drie predicantenbenevens ten minste een 
douzain schoolmeesters" onmiddellik uit N ederlandmoet ont
bied word. So goed staan die land hom aan, dat hy nou reeds 
die wens uitspreek dat hy na ses jaar sy goewerneurskap sal 
mag neerle en op 'n pIa as, wat hy as beloning vir sy dienste 
1100P te kry, 'n mooi boerdery sal lean aanle. 

Van die Gouritsrivier af kom daar 'n heeltemal ander toon 
in Janssens se briewe. Hy ontmoet hier 'n aantal vlugtelinge, 
wie se huise deur die Kaffers en Hottentots afgebrand was, 
en hy s,krywe: "Deze menschen hebben mij het voorgevoel ge-
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gewen van hetgeen mij verder te wagten staat: klagten, onge
lukken, dom bijg~oof, lust tot wraak, voora1 om Caffer ossen 
:m koeien te hekomen, ontevredenheijd over aIle die gesag had
den of hebben, ge-ene uijtgezonderd, hoop dat wij alIes zullen 
redden (het geen onmogelljk is) is alles wat men hoord." Hoe 
"erder hy sy reis na Algoabaai vervolg, hoe meer tekens van 
verwoesting tr,ci hy aan, maar hy laat hom, vreemd g',cnoeg, nog' 
altyd baie onsimpatiek teenoor die verarmde koloniste uit, die 
meeste van wie, volgens sy eie bevinding, nie meer huise het 
nlE' en in verspreide geselskappe in waens woon. Die oorsake 
van hierdie gevoelloosheid by Janssens was die sterk vooroo1'
deel wat Barrow in sy gemoed teen die veeboer gewek het en 
die klagtes van die Hottentots 001' hulle vroeere base wat hy 
dag na dag' moes aanhoor. Van Plettenbergsbaai skrywe hy ~ 
"op mijne weg presenteeren zig vele Hottentotten met bittere' 
klagten, niet oY'er slagen of naaktheijd, die schijnd repels bene
den het klaagpunct t:e zijn, maar over onthouding van kinderen 
of vee, ja over vermoorden van aanverwanten. lk heb aan den 
landdrost van Zwellendam geschreven, en hem het gestrengste' 
onderzoek bevolen." By Algoa baai het hierdie klaagliedere van 
die Hottentots die toppunt bereik. Dr. van der Kemp en sen de
ling' Head was hier met 'n gekleurde gemeente van omtrent 
twee honderd siele in die verlate Fort-Frederick gevestig, en 
uit hulle mond het hy soveel van die afgryslike wrcedhede, van 
die b02re verneem - en geglo, dat sy verontwaardiging' geen 
grense meer geken het nie. Aan 'n skriftelike lys van klagte, 
wat 'n paar weke later deur die twee sendeJinge illgedien is, 
ontIeen ons die volgende tiepiese beskuldigings:--

" (1) Sanna Platje klaagt dat haar man Hendrik uit het 
veld komende met honing door Thomas Ferreira was aangehou
den, die hem, a1zoo hij een ledige kruidhoorn en kogeltasch 
bij zig had, opstre:ed dat hij ook een snaphaan moest gehad 
en die verstoken hehben. Hij dit (als niet waar zijnde) ont
kennende, had Ferreira hem gebonden naar zijn bovenste hujs: 
gebragt, en daar vermoo1'd. Kaatje Schiemann getulgt hem tc 
hebhen zien wegsleepen. Stout (dochter van Ourssen) ver
klaart gezien te hebben dat hij door Ferreira, geholpen door 
zijn zoons en Lukas, zoon van Van Rooijen, levendig met mes
~~en is in stukken gesneden.... Sanna verzoekt dat 'rhomas, 
}1'erreira gecondemneerd worde om haar eenige koeheesten tot 
1evensonderhoud voor haar en haar kind te geven .... 

(8) 'Villem Booij en Willem M:eijer verklaaren dat zeekere 
Hottentot (Oursson genaamd) met vrouw en kind naar de 
Baaij komende, door cen anderen Hottentot (genaamd Paul) 
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met toestemming van Pieter van Rooijen was geschooten; doch 
-dat de schoot missende, hij (hem) met die kolf van 't geweer 
had neergeveld en den hals afgesneeden, vervolg.ens de vronw 
gek·eeld en het kind levendig in stukken g,esneeden had .... ", 

Geen wonder dat Janssens met sulke getuienisse voor hom 
aan De l\1:ist skrywe: "De wr,e,edheden tegens die HoUentotten 
gepleegd gaan alles wat men er aan de Caapstad van zegd, 
Ja wat men er zig van v'erbeelden kan, te boven; en zoo ik 
op mijl1e reijze de populariteijt verliezen mogte, zal de oorzaak 
er van wezen, dat ik zulks in Uwe en in mijne naam ten sterkst·e 
afkeur en verklaare dat, als het voortduuren mogt, door middel 
-van de justitie de beul de, ongelukkige wreeken zal." 

Vit sal later ons wer:K wees om die geloofwaardigheid van 
11ierdie en soortgelyke klagtes aan die hand van 'n regt·erlilm 
uitspraak te toets, maar in die verbygaan wil ons hier reeds 
-op 'n paar punte opmerksaam maak. Wie die lys deurkyk 
'Sal si·en: dat die beskuldigdes twee of drie boere was, wie se 
plase in di·e nabyheid van die Hotte,ntot-lokasie gele het, en 
-dat die kleurlinge, aan wie die beweerde wreedhede geple.eg 
'Sou gewees het, me,esal swerwende Hott·entots was, wat onder 
:suspisiellse omstandighede op plekke waar hulle kon steel, aan
getref is. Verder laat die buitensporigheid van die beskuldi
gings ons dadelik aan hulle egtheid twyfel, en in hierdie v.el'
band is dit van die grootste belang daten Janssens en De l\1ist, 
wat aan die begin so vas van die wreedheid van die boere oor
tuig was, albei binne 'n paar maande, nadat hulle die grens 
besoek het, die klagte van die gekleurdes nie m'eel' ,ernstig op
gevat h.et nie. De Mist, van 'n reis na die grens wat ons weldra 
.sal beskrywe, t'eruggekeer, sit met sy eie hand die volgende 
kanttekening in -die M emorie naas sy jammerkreet oor die ake
lige lot van die "vreedzame" barbare wat uit hulle "vaderlijke 
hoolen" verjaag is: "Deeze jeremiade schreef ik, voor dat ik 
de Kaap zelv'e doorkruis had, op het gezag voornaamlijk van 
Degrandpre en Barrow. Ik dacht to.e,n niet dat het moogelijk 
was uit enkel nationa1en nijd zo veele lasteringen te kunnen 
uitbraken. Indien men de heIft daarvan terstond afsnijdt, cen 
vierde voor twyfelachtig houdt, en het laaste vierde door goede 
inrigtingen verbetere, zuIlen de HottentoUen nog gelukkiger 
.zijn als een l\feyereysche kleine boer." 

T,e,rwyl Janssens begerig was om die Hottentots te beskerm, 
het hy ook planne beraam om aan hulle rondswerwery, wat 
-die bron van soveel kwaad was, 'n end te maak. Op die Klein 
Swartkopsrivier is 'n mooi groot plaas van byna sewe duiseno. 
morge vir Van del' Kemp, Read en hulle volgelinge uitgesoek, 
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en so kom Bethclsdorp tot stand, 'n ple.k waarvan ons HOg vee! 
sal verne('m Met Klaas Stuurman en die ander Hottentot
kapteins langs die Sondagsrivier is onderhandelinge aangekoop, 
en dit het di.e, goewerneur geluk om hulle te beweeg om ook 
so in lokasies langs die Gamtoosrivier, d.w.s. verdeI' van Kafff;r
land ai, te gaan woon. Baie Hottentots het ook wep.r terug
gekeer na hulle base. Die, Hottentotsgevaar was verby. Hiel'
die gunstige afloop moet vir 'n groot deel toegeskl'yf word aan 
~J anssens se simpatieke maar ferme houding. Almal het gevo,el 
dat hy hulle beswiL beoog, ,en dat die Bataafse troepe wat in 
l?ort-:B'rederik onder Kapt.e,in Alberti g'estasionnecr is, werk
iik 'n grensmag was. 

lVlet die Kaffers het die goewerneur veel mindel' uitgel'ig .. 
Hy het vir Slambie, Koengwa en ande,r Suurveld-hoofde op' 
die Sondagrivier ontmoet en wou hulle beweeg om 001' die· 
Visl-ivier na hulle eie land terug te ke.e,r. Hulle a:ntwool'd was· 
dat dit eel'S moontlik sou word, nadat hulle vir Gaika, hulle· 
vyand, die neerlaag wat hulle besig was om voor te he rei, toe
g.e.dien het. Slambie veral was baie oorlogsugtig en haatdraend 
teenoor sy neef, en wou hom nie laat paai nie. J an~sens won 
natuurlik die hervatting van die Kosa-burgeroorlog, wat vir
die K·olonie baie nadelig kon word, voorkom, en hy won ooh: 
die grensreeling met Gaika bespreek. Hy trek dus 001' die 
Visrivier, waar Coenraad Buys as gesant van die koning hom 
kom ontmoet het, en eindelik op 24 Junie tref hy vir Gaika 
op die Katrivier aan. Vir Janssens was dit alles baie intert"'s-, 
sant en nuut. "De Caffers zijn door elkanderen schoon'j men
schen, en Gaika is verre de schoonste al1e,r Uaff.ers, " skr.vf 
hy. Die j·ong Rarabe-opperhoof imponeer hom ook deur sy 
intelligensie en onbevange, vorstelike houding. Hy was Oll

midde,llik gereed om die Visrivier as die westelike grens van 
Kafferland te erken, en al die stamme van die Suurveld kon, 
wat hom betref, terugkeer, maar hy wou geen vredesvoorstelle 
aan Slambie, maak nie. Hy belowe ook om dieblankes, deseI'
teurs en uitgeweke boere, uit sy land te stuur. Alleen vir 
Coenraad Buys wou hy nie dwing nie. Hierdie persoon het 
egter 'n tydjie late,r self in die Swellendam-distrik gaan woon. 
Miskien as gevolg van hierdie onderhandelings het die grens-· 
boere 'n tydlank mindel' onder die rooftogte van die Kaffcl':{: 
g.ely; maar die oorlog tussen Gaika en Slambie het voortgeduuJ.',. 
en die Suurveld is nie deur die Kaffers ontruim nie. 

Na sy terugkeer uit Kafferland het Janssens yerby die
Bosberg na Graaff-Reinet gereis, die heemrade ontmo,e,t, planne 
met hulle beraam om rustige toestande te skep en die noorde-
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like grens tot by Van Pletten berg SoC, baken besoek om die BQ{~s
manonluste te leer ken. Hier ontvang hy berig uit Kaapstad 
dat die Bngelse oorlog waarskynlik weer binnekort sou- ui1-
breek, -en hy het dus so gau moontlik sy ondersoekings:reis 
beeindig en na die hoofstad ternggekeer. 

Non was dit kommissarie De Mist se beuri Hy was DOl\: 

baie begerig om die land te bereis ,e,n met sy eie oe die toc'
stande te besien, en die vrees dat 'n nuwe Europese OOI'11)~ 
dit vir hom onmoontlik kon maak, het hom tot haas aangespo~r. 
In die, begin van Oktober 1803 was hy reeds met 'n grnnt 
gesclskap onderweg. Sy dogter, Augusta, en ons ou bekende, 
dr. Lichtenstein, die hoof van die hospitaal, het hom vergesel, 
en van albei besit ons mooi he,skrywings van die reis. 

Die tog het 001' die Olifantsrivier na die no or de gegaan. 
want De Mist wou eers die westelike kusstreek en binneland 
besoek, wat Janssens nie bereik het nie. Ook h)' is orals met 
die grootst.e vriendelikheid ontvang, en sy indruk van die wes
telike veeboere was so gunstig, dat hy al dadelik aan die ge
loofwaardigheid van Barrow begin twyfel het. Uit Namakwa
land het die reisigers denr die, Roeveld en die Bokveld terug
gekeor en eindelik 001' die \Vitsenberge by Rodf:sandkerk aan
gel and. Die g,c:wone weg na die ooste toe is hier ingeslaan; 
Brandvlei, die warm bron naby die teenswoordige Worcester, 
Genadendal, SwellendaJl1, l\Iosselbaai, ens., is besoek, ,cn in die 
begin van Januarie 180-1: h(>t die kommissaris Algoabaai bereik. 
Baie interessant is sy ontmoeting hier met sy ou studiekennis, 
dr. Van del' Kemp. 

Lichtenstein beskryf dit as volg: "Des daags na onze aan
komst in de Algoabaai maakte de heer Van del' Kemp aan 
den Gommissaris-generaal zijne opwachting. Juist op het 
heetste ·van den dag zagen wij eenen boeren wagon, door vier 
rnagere ossen getrokken, langzaam door de zandige duinen op 
ons komen aanrijden. Van del' Kemp zat op een dwars over 
denzelven gele,gde plank, zonder hoed, den eerwaardigen kalen 
sehedel gernst aan de hete zonnestralen bbotstellende. Zijne 
kleeding besond in ,e,enen afgesleten zwarten rok; kamizool en 
broek waren van hetzeJfde goed; hemd, halsdoek of das en 
kousen droeg hij niet, maar aan de voeten droeg hij veld
schomen, zoo als ze de Hottentotten dragen. De Commissaris
generaal ging vriendelijk naar buiten om hem te ontvangen; 
hij klom af en naderde met langzame schreden - eene groote, 
mager,c, en eerbiedwekkende gcstalte, met sporen in het gelaat, 
dat hij voorheen een zeer schoon man was geweest, terwijl in 
zijn oog thans nog een vuur schitterde, waaruit men de kracht 
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Dpmaken kon, die hij, in vroeg.e,re jaren, moest bezeten hebben. 
In plaats van eene groet sprak hij een kort gebed uit, waarin 
hij onzen chef en deszelfs gevolg zijnen zegen gaf en God 
om Zijne bescherming op hunne verdere reis aanriep. Daarop. 
trad hij met ons binnen ,en sprak openhartig en onbeschroomd~ 
zoo weI als zl)mkr eenige aanmatiging, over verschillende onder. 
werpen. De heer De Mist herinnerde, hem, dat zij elkander, 
voor 36 jaren, te Leiden gekend hadden, waar hij juist in 
de regten had gestudee,rd, toen de heer Van der Kemp aldaar 
als luitenant onder de dragonders van de garde in bezetting' 
lag. Hij noemde hem het koffijhuis, waar zij elkander somtijds 
hadden g,e,zien en riep hem verscheidene voorvallen wederom 
in het geheugen, die zij te zamen beleefd hadden. Van del" 
Kemp herinnerde zich dit alles zeer naauwk.e,urig en levendig,. 
er bijvoegende, dat hij toen een vrolijk en niet geheel g,e,regeld 
leven geleid had, maar hoopte dit naderhand, door zijnen wan
del in he,t algemeen en door zijn tegenwoordig werk in het 
bijzonder, te hebben geboet. Voorts verhaalde hij verscheidene' 
merkwaardigheden nopens zijn verblijf onder de Kaffers en 
gaf zeer bereidwillig menige opheldering aangaande het eene 
en andere voorval uit den laatsten rampspoedigen oodog. Voor' 
het eten sprak hij weder een lang gebed, at zeer weinig, dronk 
geenen wijn, had, na het eten, eene, conferentie met den Com
missaris-generaal, en reisde daarop weder naar Bethelsdorp, 
terug. " 

Twee dae, later vereer De Mist vir Van der Kemp met 'n 
te.enbesoek lOP Bethelsdorp. Ons laat weer vir Lichtenstein 
aan die woord: ,,:Men kan zich, in der daad, g,e,ene verbeelding 
maken van den kommerlijken toestand, waarin zich dit insti
tuut aan den reiziger, inzonderheid wanneer hij de Baviaans
kloof ( Genadendal) gezien heeft, voordoet. 0 p ,e,ene ui tge
strekte vlakte zonder eenen enkelen boom, ja, bijna geheel zon
dB,r drinkwater, staan 40 tot 50 kleine hutten in de gedaante 
van halve kogels, en waarin geen mensch regtop staan kan~ 
ongeregeld en verstrooid in de rondte. Omtrent in het midden 
staat eene le,emen hut met een dak van stroo, die de kerk 
genoemd wordt, en vlak daar naast eenige kleinere hutten voor 
de Zendelingen. Thans reeds ziet alles er vervallen uit, gelijk 
het ook slordig en armoedig gebouwd is. Ver in het rond is: 
in den geheelen omtrek geen struik te zien, want wat er maal" 
van dien aard te vinden was, heeft men tot brandstof gebruikt ~ 
de geheele grond is overal kaal ,en plat getreden; nergens iH, 
eenig spoor van menschelijke vlijt; waar men 11een ziet, ont
dek men magere, met oude, vodden of geheel naakte gestalten, 
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trage, slaperige gezigten. De ondersteuningen del' zendeli:r:g
genootsehappen in Engeland ,en Holland, de onderstand, dIen 
die regering bewilligt, de jagt en eenige veefokkerij, wier op
brengst echter, met hetgeen er gebruikt wordt vergeleken, vol
strekt niet noemenswaardig is: dit zijn de middelen, waaraan 
dezc t\vee honderd en vijftig menschen hun onderhoud tie dan
ken hebben. 1\1en behoeft zich niet te verwonderen, dat de,zelve 
niet genoegzaam zijn, en Van del' Kemp klaagde bitter, dat 
hij reeds een goed deel van zijn eigen vermogen opgeofferd 
had. Des te onverklaarbaarder is het, dat hij cr niet ernstiger 
voor zorgt, dat zijne onderhoorigen, door eigene werkzaamhcid, 
zich het ontbrekende zoeken te verschaffen; maar hij schijnt 
het tijdelijk welzijn zijner lecrlingen geheel en al uit het oog 
te verliezen, om slechts hun eeuwig heil te bewerken. In zijne 
eigene hut heersehte eene armoede, die in morsigheid ontaarde 
,en welke met de zorgloosheid in betrekking staat, waaraan hjj 
zieh, ten 'opzigte van het uitwendig leven zijner onderhoorigen, 
schuldig maakt. Niet zonder zelfbehagen seheen hij ons te 
wDlen doen opmerken, hoe weinig hij nodig had om te leven, 
maar hij zou ongetwijfeld beter doen, indien h ij de Hotten
totten, om zoo te spreken, tot zieh loptrok en hen aan zekere 
mc.er besehaafde behoeften en edeler genietingen gewende, dan 
dat hij zich nu zoo geheel en al tot hen nederbuigt en hunne 
ontberingen met hen deeIt. lIet komt :inij voor, dat de heer 
Van del' Kem'p tot zendeling om Heidenen te bekeeren niet 
veel deugt, deels dewijl hij een te groot enthusiast is en, op 
cene al te uitsluitende wijze, aIleen in het denkbeeld van de 
menschen maar te bekeeren, zoo als men het noemt, verke.e,rt 
en leeft, en deels omdat hjj te zee,r geleerde is, dat heet te 
weinig vertrouw.e,lijk bekend met de algemene kt:ndigheden, die 
van toepassing en gebruik zijn in het dagelijksche leven, zelfs 
van eenen onbeschaafden Hottentot. Van daar zijne verwaar
loozing van den akkerbouw en de handwerken, die zijne leer· 
lingen volstrekt drijven moesten, indien zij gelukkig worden 
zullen; van daar mede zijne verkeerde begrippen aangaande 
de betrekking van zijn instituut tot de naburige Colonisten, 
van welke hij begeert, dat zij, tot onderhoud van hetzelve, uit 
hunne middelen bijdragen znllen." 

So het De 1\iist dan vir Van del' Kemp aangetrei, Em so 
het die Kommissaris-Generaal en sy geselskap oor die oostelike 
sendelingpioniers se w.erk gedink, nadat hulle dit self gesien 
het. 

Van Algoabaai het die reis deur die Suurveld gegaan, en 
De Mist het pogings aangewend om vir Slambie, Koengwa, ens., 
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~ ontmoet. Dit het hom nie geluk nie, omdat die onderlinge 
Rarabe-oorlog hulle aandag in beslag geneem het. Ook Gaika 
het, nieteenstaande sy mooi boodskappe, 'n onderhoud ontwyk, 
'Bn sondeI' om 001' die Visrivier te gaan het D.~ Mist 001' Bruin
tjieshoogte Graaff-Reinet bereik. Hy het hier 'n tydjie ver
toef, maar nie lank genoeg om di~ nuwe landdros, Andries 
Stockenstrom, op sy pos te ontmoet nie. Die Kommissaris het 
-egter hierdie bekwame beampte, wat as distI-iksekretaris in 
Sw,ellendam naam gemaak het, op sy terugreis oor die Karo 
(mtmoet en in sy amp bekragtig. Teen die end van Maart 
1804 was De l\list terug in Kaapstad, en aangesien sy reis nou 
Dor die Heksrivierpas gegaan het, het hy feitlik di~ hele Kolonie 
gesien. Dit was dan ook sy hoofdoel. 

Ons sal nog 'Op baie helangrike direkte uitvloeisels van hier
.die reis let, maar in di~ algemeen kan ons nOll reeds se dat 
De Mist, nog meer as sy ondergeskikte kollega, deur persoon
like kennismaking met die Koloniste in al die dele van dip 
land 'n gees van weersydse vert roue geskep het, wat veel daar
to~ bygedra het om gesonde toestande tot stand te bring. Hy 
was, soos ons weet, nou heeltemal daarvan oortuig, dat Barrow 
'n slegte leidsman was, en ook omtrent dr. Van del' Kemp en 
Read se werk en hulle verhouding tot die boc,re het hy sy eie 
Dordeel gevorm. Ongelukkig het die weeruitbl'eek van die 
Europese oorlog sy t~rugkeer verhaas; in Februarie 1805 het 
hy in 'n Amerikaanse skip ons kus verlaat; maar daarmee was 
sy invloed hier nie op 'n end nie, want Janssens, sy vriend 
en die deelgenoot van sy plann~ en ideale, het in sy gees die 
bestuur voortgesit. 

§ 3. Administratiewe Verbeterings. 

Reeds in Graaff-Reinet, op 7 Februarie 1804, het De Mist 
die suiaoostelike hoek van di~ kolonie tot 'n nuwe distrik 
geproklameer. Die oosgrens van hierdie distrik sou die Vis
rivier wees; in die noorde sou 'n lyn van die mond van die 
Bobhejaansrivier en langs Bruintjieshoogte na die boloop van 
.die Gamtoosrivier dit van Graaff-Reinet afsny; terwyl die skei
ding van Swellendam in die weste van 'n punt op die kus 
{)mtrent dertig my 1 wes van Kaap St. Francis langs die Krom
rivier na die Gamtoosrivi~ sou strek. Kaptein Alberti, die 
militere bevelvoerder in Fort-Frederick, is tot landdros van 
·die nuwe distrik benoem, en op 25 April 1804 het goewerneul' 
.J anssens tel' ere van die Eommi,ssaris, wie se volle famielie
naam Van Uitenhage de Mist was, die naam Uit.~nhage daal'aan 
gegee. 
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Die leningsplaas van 'n weduwee Scheepers is teeJ1 'n ver
goeding van 2,000 riksdalers deur die regerin~; in beslag ge
neem, I~n hier is die nodige administratiewe gebone langsamer
hand opgerig. In die tussentyd is heemrade benoem, en op-
15 November het die landdros by hulle eerste vergadering 
gepresideer. 

Nog voor hierdie sitting is ook 'n nuwe noordelike grens
distrik geku~eer. Op 11 Julie 1804 het De Mist die hele gebied 
noord van die Brederivier en Verlore-Vlei op die weskus van 
Stellenbosch afgesny, en 'n paar dae later het goewerl1~ur
Janssens die naam van Vader Tulbagh, wat nog altyd so 'n 
aangename klank in die ore van die koloniste had, daaraan 
verbind. By Rodesand, wat voortaan Tulbagh glmeet het, is 
'n drosdy gehou, en landdros Van de Graaff, 'n neef van goe
werneur Van de Graaff, het hom hier gevestig. 'n Aantal 
heemrade is natuurlik aangestel om hom by te. staan. 

Ons salons herinner dat De Mist in sy Memor'ie die nood
saaklikheid van meer binnelandse administratiewe sentra op· 
die voorgrond g.estel het, maar dat hy van plan was om die 
nuwe distrikte op 'n heeltemal nuwe basis, nl. 'n I-.uiwer geo
grafiese, in te deel, en dat hy hulle liefs met syfers wou onder
sk.e.i. Dit getuig van sy bereidwilligheid om tog met die ge
skiedenis en die gevoel van die koloniste rekening te hou, dat 
hy hierdie rasionele ontwerp nie konsekwent deurgle.voer het 
nie. Hy en Janssens was nie, so os Barrow, verstok in hulle 
vooroordeel nie. Al na hulle die landsomstandigh~1e leer ken 
het, was hulle gereed om hulle eerste planne te wysig. Die 
historiese fondament van ons samelewing is op slot van sake 
tog deur hulle gerespekteer. Ons sien dit baie duidelik in 
die belangrike "Bepalingen en Instructien vool' het Bestuur 
van de Buitendistricten van de Kaap de Goede Hoop," wat 
goewerneur Janssens in Oktober 1805 uitgevaa-rdi~~ het. Hier
die skrifstuk was vir 'n groot deel slegs 'n heorhaling van 
soortgelyke instruksies, wat die Kaapse regering gedurende, die 
bewind van die Oosindiese Kompanjie van tyd tot tyd vir die 
landdroste en heemrade opglestel het; maar die ir.struksies van 
Janssens was veel vollediger en is ook meer sistematies ingc
deel. Ons vind dan ook dat hulle later na 1806 denr die 
Engelse goewerneurs herhaal is. Hulle het dus die basis gebly 
waarop die buitedistrikte geadministreer is, totdat ,ejndelik in 
1828 die hole mooi ou steisel van plaaslike selfbestuur vcrdwyn 
het. 

Die inhoud van hierdie proklamasie is kortliks as volg: 
Elk.e.en van die vyf buitedistrikte, Stellenbosch, Swellendam, 
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Graaf-Heinet, Uitenhage en Tulbagh, word bestuur deur 'n 
landdros en 'n aantal heemrade. Die landdros word deur die 
-goewerneur aangestel en is 'n hesoldigde beampte, terwyl die 
heemrade uit die aansienlikste burgers van die distrik gekies 
word. Aan die end van elke jaar tr,e,e twee van hulle om die 
beurt af, en hu11e plekke word deur die goewerneur gevul uit 
'n lys van vier wat die o'0rblywende he.emrade self opmaak. 
II uIle kry geen salarisse nie. I.Janddros en heemrade is belas 
met die gewone plaaslike administrasi,e, en beskik ook oor 'n 
heperkte jurisdiksie as regters. IIulle kan siviele sake van 
'~mdergeskikte bc1ang afhandel, maar te-e,n hulle u:itspraak kan 
altyd na di'e Raad van Justiesie geappelleer word. Die land
,dros kan ook self, of na raadpleging met die heemrade" be
,diendes en slawe vir "kleine huislijke misdrijven" ligte lyf
;straf ople, in die ysters slaan of hoogstens vir ses maande in 
di.e, tronk hou. I~lke distriksbestuur is verdeI' belas met die 
kontrolering van die opgawes, die insameling van die belastings 
en die uitgee van nlT\Ve plase. Van hulle word ook vcrwag 
-dat hu11e op verskillende gebi.ede as voorligters moet optree. 
Ilulle moet b.v. deur die invoer van wolskape aan te moedig 
-die boerdery probeer bevorder ,en ook op ander maniere 001' 

,die materiele en geestelike welsyn van die gemeenskap 'n 
wakende oog hou. II ulle moet sorg dat die slawe en gekleur
des geen onreg ly nie, en streng toesien dat geen kol'0niste 
'SondeI' spesiale verI of oor die grens van die Kolonie in Kaf£er
land gaan nie. In elke wyk stel die goewerneur op voorsuel 
van die landdros 'n veldkornet aan. Ilierdie ondergeskikte 
regeringsverteenwoordiger, die v'Oortsetting van die v,eldwag
meesters van 'n vroeer tyd, is die orgaan deur wie amptelike 
beve1.c. en proklamasies op die platteland 'bekend gemaak word. 
Ily ontvang geen salaris nie, maar is vrygestel van belastings 
'On die jaarlikse rekogniesiegeld vir sy plaas, want dit spDeek 
vans elf, dat hy een van die boere sal wees. IIy sorg ook 
dat wet en orde in sy veldkornetskap bly bestaan, h'Ou lyk
skouings, arresteer misdadigers en roep die burgers van sy 
wyk vir militere diens op. AIleen in baie dringende g'evalle 
mag hy dit op eie inisiatief doen. In die reel moet hy eers 
verlof daartoe van die landdros kry. Vir militere doeleinde~ 
1S die manlike bevolking in drie klasse verdeel: 16 tot 30 jaar, 
30 tot 45 jaar en 45 t'0t 60 jaar, en die veldkornet moet, as 
hy kommandeer, hi'erdie verdeling volg maar ook daaraan dink 
'om die ongetroudes voor die getroudes op te ro.ep. Mans van 
meer as 60 jaar oud is, "buiten gevallen van algemeenen of 
uitersren n'0od," van verpligte militer.e, di-ens bevry. Eindelik 
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is dan ook nog 'n proklamasie van De Mist van 1804 in die 
regulasies opgeneem. Daarvolgens was dit nie meer nodig vir 
die binnelanders om die lang reis na Kaapstad te onderneem 
as hulle wou trou nie. In elke distrik sou voortaan 'n koom
missie, bestaande uit die landdros en 'n paar heemrade, die 
reg he om verlof tot 'n huwelik te. verleen. Ja, die huwelik 
kon selfs finaai voor hulle gesluit word, want vol gens De Mist 
was dit 'n siviele k'ontrak, waarby die medewerking van die
Kerk nie absoluut noodsaaklik was nie. 

Hierdie laaste. bepaling en die stigting van die twee nuwe 
drosdye was die mees ingrypende veranderings in die adminis
trasie van die buitedistrikte, wat onder die Bataafse regering 
ing,e,voer is. Die ewe genoemde regulasies het in die praktyk, 
vereers in elk geval, geen groot verandering in die bestaande 
toestand teweeggebring nie. Vir die binnelander was dit na
tuurlik 'n verligting dat hy nou op sy eie dorp kon trou, maar 
vir ander doeleindes het hy tog nog dikwels Kaap-toe gery. 
Van ve.el meer betekenis was seker vir hom die gevoel van ver
troue wat die nuwe gesagvoerders by hom opgewek het. Dat 
die Regering eintlik daal'op uit was om 'n strenger kontrole 
oor die distriksbesture van uit Kaapstad in te voer, b.v. deur 
die inrigting in Januarie 1805, van 'n gereelde weeklikse pos
diens tussen die hoofstad en die drosdye van Stellenbosch en 
Tulbagh, naas 'n soortg,elyke maar minder gereelde verbinding 
met die verder-afgelee distrikte, het die koloniste waarskynlik 
ni,e eers gemerk nie. En, in elke geval, die genoemde binne
landse posdiens, wat in die eerste plek weI bedoel was om 
die Regcringskoerant en ander offisiele stukke gou onder die 
aandag van die plaaslike g.esagvoerders te bring, asook om hulle 
korrespondensie met die sentrale regering te bevorder, was om 
die redes nie minder welkom nie, en was daarby tog oak vir 
prlVaat briewe ingestel. Die boere het dan ook meegehelp om 
'n sukses daarvan te maak, ,m enkeles wat langs die groot paaie 
g·ewoon het, het onder kontrak die possakke te perd 001' vas
gestelde afstande verv'Oer. 

§ 4. Kultuvele ·en Ekonomiese Aangeleenthede. 

Uit sy M,emorie blyk dit dat De lV[ist baie stc.rk aan die 
gesondmak,ende krag van goeie wette geglo het. Ons is vandag 
nie meer so oortuig hiervan nie, want ons weet dat die gel uk' 
en voorspoed van 'n samelewing veel meer afhanklik is van sy 
eie inspanning 'en van die ge.es wat in hom heers as van rege
ringsmaatreels. Ons moet egter erken dat De ]V[isten Janssens 
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in hulle proklamasies en ()rdonnans~es altyd die belange vaIll 
die koloniste op die voorgrond gestel het, en waar sommige van 
hierdie bepalings nie veel vrugte afgewerp het nie, moet veral 
die kort duur van die Bataafse Tydperk aan die Kaap daarvoor
verantwoordelik gehou word. Aan die, kulturele 'en ekonomiese· 
ontwikkeling van die Kolonie het De Mist en sy vriend groot 
waarde geheg, maar waar dit vanselfsprekend is dat juis op, 
hierd~e gebiede, hervorming tyd vereis, mag ons nie te veel van 
hulle verwag nie. Onder die omstandighede moet ons meer op· 
die goeie bedoelings let wat agter hulle maatreels geskuil het,. 
as op die praktiese result ate daarvan. 

Onder die Oos-Indiese Kompanjie was daar rE1eds 'n mate· 
van godsdiensvryhe,id aan die Kaap. In sy eie huis het dit aan 
elkeen vrygestaan om volgens sy eie oortuiging God te aanbid. 
V·erder was daar weI volgens wet burgerlike beperkings vir die
g,ene, wat nie lede van die Nederduits-Gereformeerde Kerk was.. 
n.ie; hulle mog b.v. geen staatsbetrekkings vul of in l'egeringskol
leges dien nie, maar in die praktyk het dit somtyds gebeur dat 
by benoemings nie so nouke.urig hierop ge1et is nie. In 1780, 
het die Luterane en Morawiers die reg gekry om in die openbaar' 
hulle godsdiensoefenin~e te hou. V.erde,r spreek dit natuurlik 
vans elf dat tydens die Engelse besetting lede van die Engelse· 
Kerk nie, op kerklike of bur~erlike gebied agteruit gesit is nie .. 
Die wetlike posiesie van mense wat nie aan die offisiele Kerk 
behoort het nie, was egter in baie opsigte onbevr,edigend, en 
kommissaris De Mist met sy liberale opvattings het hierin 'n 
groot verbetering aangebring. In 1804 het hy sy beroemde· 
Kerkorder uitgevaardig. Daarvolgens sou alle sektes, wat 'n 
almagtige Opperwese aanbid en die sedelikheid bevorder, voort
aan gelyke regte onder die wet besit, en sou geen burgerlike
voorr.e.gte aan 'n besondere kerkgenootskap verbind wees nie. Om 
egter gevaarlike leringe en praktyke te voorkom en die orde te 
handhaaf, is die hou van openbare godsdienstige byeenkomste· 
en die aanstelling van predikante aan die goedkeuring van die 
goewerneur onderw.erp, ,en aangesien die N ederduits-Gerefor
meerde Kerk ·onder die bevolking so 'n oorheersende aanhang 
had, sou dit die Staats:Kerk bly. Die predikante van hi~rdie Koerk 
is dus nog soos voorheen deur die regering benoem en besoldig, 
en by die aanstelling van :merkraadsle~ het die ou prosedure,. 
nl. ko-opsie onder regeringskontrole, voortgeduur. Die koloniste· 
001' die algemeen was nie ten gunste van De, Mist se godsdienstige 
liberalisme nie, en hulle sou seker sterk daarteen geprot'estee,r
het om b.v. 'n Joodse of Rooms-katolieke landdros onder hulle op
te neem, maar in dire praktyk het so iets natuurlik ook nie voor-
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-gekom nie. Ook teen die moontlikheid, deur De 1\1ist geskep, 
nI. dat aan 'n sui,ver siviele huwelik, d.w.s. aan 'n kontrak YQor 
'n huwelikshof gos]uit, son dol' di'2 kerklik,r insci5ning, volle 
regskrag son verleen word, was die kolon1ste en hulle geestelike 
leiers gekant, maar ook wat dit he.tref is in (he pl'aktyk gren 
werklike verallderin~ ingevoer nie. Die egpaartjies het soos 
voorheen in Kaapstad, Qok nou in Stollenbosrh, Tnlbagh, Uit,en
hage of Graaff-Ro.inet, eel'S voor kommissarisse gegaan en dan 
.in die kerk getron. 

In die Jl;lem01'ie van De J\'[ist is nadrnk gele op tHe nood
·saaklikheid van 'n betel' onderwysstelsel, en ons het reeds ver
neem dat Janssens 'n paar wek'e na sy aankoms hier 'n groQt 
.aalltal goeie onderwysers uit Holland won invo.cr. De Mist het 
Ban hierdie belangrike saak dan ook sy ernstige aandag geskenk. 
Ons we2t dat die bestaande skole almal kerkskole was. Dc, 1\1ist 
won die onderwys meer direk onder die regering bring, en in 
,sy Skoolorder van 1804 is O.m. bepaal: dat die sentrale onder
wysraad son bestaan uit 'n voorsitter en nog 'n lid d2nr die 
goewerneur benoem, twee persone denr die voorsitter nit die 
\V,e.eshere en die lede van die Burgersenaat gekies, die twee 
Hollandse predikante van Kaapstad en die pastor van die 
IJutherse Kerk. VerdeI' is bepaal dat die voorsitter 'n lid van 
·die Politiel{ie Raad sou woes. 'n :Mens kan dus se dat Ik J\list 
'n ondcrwysdepartement wou inrig en aan die hoof daarvan 'n 
minister wou aanstel wat direk aan die goewerneur verant
woordelik was. Die landdroste en predikante van die buitedis
trikte Vfas ere-lede van die Raad van Skolarge. Die pligte van 
hierdie Raad was om die onderwys te bevorder 'en te kontroleer, 
me.er skole te stig en voorlopig deur invoer uit Holland, maar 
uiteindelik denr die skepping van 'n ei'e normaalskool, vir 'll 

voldoende v'oorraad van goed-gekwalifiseerde onderwysers te 
:sorg. In die kort tyd tot sy beskikking (die Raad hot vir (he 
eerste keel' op 20 Februarie 1805, vergader) kon die nuwe 
01Jderwysdepartement egter nie veel uitvoer nie, en dis proble
maties of De J\1:ist se stelsel ook op die duur tot groot vooruit
gang sou gelei het. Die heersende g.ehrek aan geld en onder
wysers sou waarskynlik met die tyd verminder het, maar Suid
Afrika was nog lank nie vir onsektariese onderwys ryp nie, en 
'n opvoedkundige stelsel wat nie in die eerste plek onder kerklike 
k·ontrole r:estaan het ni·e, was nie vir uitbreiding en groei vat
baar nie. Een goeie uitwerking van De Mist se pogings was 
die herlewing van die IJatynse skool in Kaapstad, maar werklik 
.:bloeiend het hierdi'G inrigting ook ni.e, geword nie. 

Tydens die Bataafse periode het daar dus geen groot ver-
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andering in die kulturele toestand van die Kaapkoloni~ inge
tree nie. Dit geld ook van die ekonomiese sy van ons ontwik
keling; maar op hierdie gebied is di·e gaeie en verstandige, 
bedoelings van De Mist en Janssens miskien nog duideliker sig-. 
baar. Die weeruitbreek van die Europ,ese oorlog het ongelukkig: 
die buitelandse handel gou weer tot stilstand gebring, sodat die" 
kommissaris sy liberale politiek, wat dit betref, ni,e in di,~ prak
tyk kon invoer nie, en sy droom dat di,e Kaapse koloniste in 
hulle ei~ of in Hollandse skepe 'n bloeiende verkeer met die 
moederland sou ontwikkel, is natuurlik nie verwesenlik nie. 

Een punt in sy voorgenome handelspolitiek het hy egter' 
dadelik ingevoer. Die invoer van slawe is belet, en as die 
Bataafse vlag langer oor die Kasteel gewaai het, sou di,e gelei
delike emansipasie van die slawe ook gevolg het, want dit was, 
die plan van die regering om slawekinders by hul1~ geboorte 
vry te verklaar. Onder die Engelse het die getal slawe sterk 
toegene~m, want meer as ooit tevore in 'n ewe lang tydperk 
is toe hierheen gebring. Onder die Bataafse regeerders daaren
teen is slegs 'n baie klein aantal onder spesiale verlof ingevoer .. 

Ons het reeds daarop gewys dat stabiliteit in die waarde, 
van geld op die lang duur 'n onontbeerlikeekonomiese ver.eisre 
vir 'n land is. De Mist was hiervan goed bewus, en om die 
rede was hy van plan om weer die pap~erg,eld deur klinkende" 
munt te vervang. Dit spreek egter vanself dat hy ook hiertoe 
nie in staat was nie, want toe die oorlog wee,r oor Europa ,en die, 
oseaan uitbars, kon hy sy skraal voorraad aan klinkende munt 
nie daarvoor aanwend nie, en die Kaapse regering was selfs. 
nie in staat om met sy inkomste in papiergeld sy uitgawes te 
dek nie. Van 'n vernietiging van papierriksdalers kon dus geen 
sprake meer wees nie. Inteende,el, di·e regering m'oes, deur die 
nood gedwing, op die ou verderflike redmiddel terugval ·en moor· 
riksdal~s in omloop bring. Die kwart miljoen riksdalers waar
voor in 1803 oorlogsmateriaal, ens., van die Engelse gekoop was, 
is ni,o vernietig nie, en in Maart 1804 is 75,000 nuwe riksdalers 
gedruk. Dit was vir 'n lening aan Stellenhosch, omdat 'n groot 
gedeelte van die dorp kort tevore deur 'n ontsettende hrand 
verniel was. In dieselfde jaar is weer 25,000 gedruk as kapitaal 
vir die Kommissie van Veeteelt, 'n regeringsinstelling waarby 
ons w,eldra sal stilstaan. 'n Verdere 50,000 is vir die bou van 
drosdye in Tulbagh en Uitenhage aangewend, maar 150,000, 
ook vir geboue bedoel, het in die oorlogskas van die regering· 
te lande gekom. Die depr.~siasie, waaraan D·e Mist 'n end wou 
maak, het dus voortgeduur, en die regering het dit erken deur 
'n offisi,ele waarde van twee Hollandse guldens (d.w.s. 40 stui-. 
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wers = 3/4) aan die Kaapse riksdaler te heg. Selis hierdie 
berekening was waarskynlik nog te hoog, maar aang,esien daar 
nite.indelik f.eitlik geen wisselkoers meer oorgebly het nie, kan 
{)ns moeilik vandag se, hoc ver die depresiasie gegaan het. In 
1805 was daar omtrent 2,086,000 papierriksdalers aan die Kaap. 
meer as die helfte, 1,241,000, was heeltemal afhanklik van die 
krediet van die reg,e.ring, en selfs die res, 845,000, wat die kapi
Die hele bedrag was sonder behoorlike dekking. Die waarde van 
taal van die Leningsbank nitgemaak het, is slegs denr die ver
bande waarop dit uitgeleen is, gewaarborg. 

Dis merkwaardig dat daar onder suUre ongustig,e. ekono
miese omstandighede tog so 'n groot mate van tevredenheid aan 
.Jie Kaap geheers het. Ons moct ,egter onthou dat onder 'n 
bevolking soos d~e van die Kaapkolonie aan die begin van die 
neentiende een, wie. se welvaart vir 'n groot deel nie van geld 
€n handel afhanklik was nie, depressie en, selfs belemmering 
van die oorsese handel nie. dadelik sterk gevoel son word nic, 
·en dat die Kaapse garnisoen, tussen 1,000 en 2,000 man, 
,<mder generaal Janssens nog altyd die plaaslike mark vir die 
produkte van die boer,e. op 'n manier aan die lewe gehon het. 
Buitendien moet ons daaraan dink dat die algemene politiek 
van die regcring en die l'eise van Janssens en De. lVlist die 
mense oortuig het dat hulle regeerders dit goed met hulle meen. 
'Ook wat die landbou politiek betref, was dit baie dnidelik dat 
verstandige g,e.esdrif nou plek gemaak het vir onsimpatieke be
langloosheid of minagtende voorligtery in die hoog-stc raads
kamer van die land. Die aanstelling van die sogenaamde Kom
'sissie van Veeteelt is tekenend hicrvan. 

In IVlei 1804 het De Mist 'n aantal vooraanstaande koloniste 
{)nder voorsitterskap van 'n Angloman, W. S. van Ryneveld, in 
'n vereniging georganiseer om die lanclbou en veral die invoer 
van wolskape te bevorder. Die lede van hierdie "kommissie" 
het g'een salarisse g,e,kry nie, maar die regering het natnnrlik 
·die koste in verband met hulle offisiele werksaamhedc geclra. 
'n Aantal regeringsplase is tot hu11e beskikking gest.el, asook 
'n aansienlike kapitaal in papierriksdalers. Nieteenstaande die 

·ooriog het dit die Kommissie geluk om die m.erino-stapel aan 
,die Kaap deur die invoer van 'n aantal goeie Spaanse ramme 
te versterk, ·en in September 1805 he.t drie van die lede, nl. die 
voorsitter met 'n ander Angloman, P. J. Truter, en L. Huizer, 
·die westelike helfte van die Koionie, deurreis om wolskape aan 
-di'e boere te toon en die voordele van wolproduksie te verduide
lik. Hulle rapport is 'n baie. interessante dokument. Van 
'Tulbagh het hu11e deur die wyke Brederivier en Waaihoek na 
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Rodedraai, die plaas van Pieter du Toit, di'e teenswoordige 
Worcester, gery. Vandaar het die reis deur die dal van die 
Heksrivier gegaan. By die mond van die kloof, waar die ge
noemde rivier die vlakte bereik, het hulle op die mooi plaas 
van J akobus du Toit 'n tydjie vertaeJ. Orals is hulle met die 
grootste vriendelikheid ontvang, en oom Koos het van sy volk 
gestuur om die wa van die Kommissie wat in die drif omgeslaan 
het, na sy huis te bring. Hy won natuurlik geen betaling ont
yang nie, maar hy he.t toegestem om 'n honderd van sy ooie vir 
'n Spaanse ram af te sonder. Onder die Heksrivierberge het 
die Kommissi,e 'n baie mooi plaas aangetref. Dit het aan 'n 
weduwee De, Vos behoort, en alles wat vandag De Doorn~ heet, 
was daarin opgeneem. Op die ander vier plase van die Heks
rivilerdal, die van Christiaan de Wit (Wet n, Bart van der 
Vyver, Roel'Of van der Me.rwe en J akobus J ordaan, is naas 
graan en groente ook vrugte en tabak gekweek en 'n bietjie 
wyn gepars, maar die Kaapse mark was "be ver om hierdie. soort 
van boerdery werklik betalend te maak, en die boere was ook 
nog afhankfik vir hulle bestaan van hulle ve.e.poste anderkant 
di,e Heksrivierberg. Vir melk en trekdoeleindes het hulle slegs 
'n aantal koeie 'Op die rivierplase gehou. Die weduwee De Vos 
kon egter reeds meer uit haar landbouprodukte maak. Van 
haar plaas se die Kommissie: "H'et is zeer vruchtbaar (en) 
heeft fraaije Limoen Boomen en groenten van allerhande zoort. 
Geen product van de plaats, uitgenomen peulvrugten, wordt 
Kaapwaarts gebragt, maar juist de eerste plaats zijnde welke 
bewoonde.ren van het Camdebo, den Sneeuwberg, het Nieuwe 
Veld en Kleine Roggeveld aantreffen, wanneer zij uit de Carro 
komen, worden dus ook de producten aIle hier aan de gaande 
en komende man met voordeel v,erkogt." 

Aan de bewoners van die Heksrivier is ook Spaanse ramme 
verkoop of verhuur, maar werklik belangrik het hierdie hoof
opdrag van di'e drie gekommiteerdes eers geword, toe hulle oor 
die Draai) die plaas van Jakobus Beck, "waar de wegen naar 
Graaff-Reinet, het Nieuwe Veld, de Carro en de Rogg,e.velden 
zig uiteen scheiden," en Verkeerde Vlei, die vrugbar,e woonplek 
van Schalk Will em Pienaar, in die Koue Bokveld onder die 
,e,gte skaapboere aangeland het. Veldkornet Barend Pienaar 
was hier hulle leidsman, en by sy huis was ook reeds die waar
dige ou vader Petrus van der Merwe, om hulle na sy wyk, nl. 
die Warm Bokveld, uit te nooi. In hierdie del,e is agtien ramme 
verkoop, en nog meer lede van die groot Van der Merwe
famielie het kom kennis maak. Anderkant Karop'oort by 
Doringrivier, he.t veldkornet Gerrit Maritz vir Barend Pienaar, 
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wat hier afskeid g,eneem net, afgelos, en die nuwe leidsman het 
ook reeds daarvoor gesorg dat 110 .egte en baster-merino's wat 
op 'n veepos van die kommissielid H uizer geloop het, hier
tot die beskikking van die Kommissie was. In die Karo is sI.egs' 
veeposte aangetref, want dit was die wintervleld van die mense' 
van die Koue Bokveld en di.e Roeveid. By die Roeveldberg hoc 
die Kommissi·e vir die eerste keer minder vriendelike behande
ling ondervind. V oigens r,egeringsbevel moes die boere van 
plek tot plek vir waens en trekvee sorg, en die veldkornette het 
alles mooi gerei:H, maar G.e.rrit Visscher se wa hoet nie opgedaag 
nie, en Jasper Oloete, 'n vooraanstaande en vermoende bewoner
van die Roeveld was ook nie g,eneig om die werk van die Kom
missie maklik te maal{ nie. Hy het met minagting van die woI
skape gepraat. "Hulle het geen vet nie, .en ons kan tog nie die 
wol na Kaapstad v·ervoer n1e," het hy gese; maar Van Ryne
veld en sy vriende het hom eindelik oortuig dat dit die moeite 
werd was om die eksperiment te maak. Ander boere van die 
Hoeveid het diese1£de besware so os Jasper Oloete geopper en 
Ockert Ooetzee, 'n jong kerel met vyf Ieningsplase en 5,000 
kleinvce, het brutaalwcg verklaar dat hy die wolskape nie pre
sent wou he nie. Een rede vir die teenkanting van sommige 
Hoevelders moet miskien gesoek word in die feit dat veldkornet 
Gerrit Maritz baie onpopuler in sy wyk was. Hy was 'n swak 
boer, en dat hy, wat s:e1£ niks be8it het nie, sou saamkom om 
hulle te leer, het hulle waarskynlik nie aangestaan nie. Die 
meerderheid was egter vir oortuiging va'tbaar, en die weif:elaars,. 
watook baie oor die moeilikhede, wat die skaapskeerdery dan 
sou opiewer, gekla het, moes beskaamd neerkyk, toe 'n fiukse 
Afrikaanse nooi, Ohristina van Wyk, na 'n skeerdemonstrasie,. 
om 'n skaa psker gevra het, "en weI ras, na een weinig onder
wijs, met veel behendigheid begon te sc.heeren." Die omsiaan
ders sou natuurlik geen Afrikaners gewees het as hulle by so 'n 
wonderlike nuwigheid, die skeer van 'n skaap, niegelag en 
gespot het nie, en toe die dier eindelik, ontJbloot van sy vrag,. 
weer op sy pote staan, was die pret groot. "Dit lyk na 'n muis
hond," se die een. "Nee, 'n bobbejaan," antwoord 'n ander. 

Interessant was die ontmoeting met Jan Nel, Tn waardige 
ou vader van 70 jaar. Ons laat die Kommissie, wat hom 
spesiaal op sy plaas gaan opsoek het, aan die woord: "De oude 
man kon niet worden vrijgesproken van vooroorde:el. Hij 
meende dat men in dit land zonder de zware staarten der 
schapen niet doen konde; vooral scheen hij e:en zaak te hebben 
opgevat voor, zooals hij het noemde, onze oude Afrikaansche 
landschappen, waarmede onze voorouders het tog weI hadden 
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kunnen stellen. Men observeerde hem dat deze schapen afkom
stig waren yan de HO'ttentotten, die zig het gchcele lichaam 
'tlagelijks met vet sroeeren, en ondertusschen wij Nederlandsche 
,a,fkomelingen behoorden or te zien tot het voortkweeken van al 
7.ulke vee als waarop onze voorouders prijs hebben gesteld, .... 
b€staande, omtrent de schapen, in de zoodanige die wol geeven, 
{~n dus den stof tot ldeeding voor beschaafde menschen, maar 
geene zwaare staarten om er, gelijk de Hottentottcn, zig me:ede 
te besmeeren. Deze aanmerking'en sche:enen inderdaad invloed 
to maken op de oude lieden. Zij waren niet afkomstig van 
Heidcnen of Hottentotten maar van Christen Europeanen." 
Oom Jan het dan ook met wolskape begin boer, terwyl sy vrou 
en dogters dadelik gereed was om wolkouse van die skeersel te 
]oaak, 'n plan wat hulle reed'S tevore met die gekrulde hare van 
'n paar bastermerino's op 'n growwe manier uitgevoer het. 

rrot in die Hantam het die reis gegaan, en by die Hantam
berg het die mooi plaas van Jan van Reenen, D.e- Grote Toren, 
die aandag getrek. Hy was 'n groot perdeboer en het o.a. 'n 
J-\rabiese hings besit waarvoor hy 3,000 riksdalers ibetaal het. 
Sy saailande het gemiddeld veertig- tot vyftigvoud opgebring; 
:sy tuine het meer as genoeg groente vir sy groot huishouding 
gelewer, en daarnaas was daar nog 'n wingerd met 6,000 stokke 
fln 'n boord met meer as 600 vrugtebome. Buitendien het Jan 
van Reenen ook baie kleinvee gehad, maar vir hom kon die 
Kommissie niks leer nie, hy was 'n pionier van die wolboerdery 
en het oor 'n vyftienhonderd wolskape besit. 

Van die Hantam het die Kommissie, met 'n swaai na die 
weste toe, om die Onderbokveld in te sluit, op die spoor van 
Simon van der Steloor die Olifantsrivieren langs die Seder
hcrge verby, deur die Swartland na Kaapstad teruggekeer, waar 
nulle op 9 November, na 'n reis van ses \Yoke aangekom het. 
Hulle kon tevrede wees, want ofskoon die wolboerdery selfs na 
hulle bemoeilngs nog maar ,baie langsaam gevorder het, was 
daar nou werklik 'n stoot daaraan gegee soos nog nooit tevore 
liie. Sy groot ontwikkeling kon egter eers deur verkeerswee 
moontlik gemaak word. Die binnclandse veeboer moes :erken 
dat die Kaapse regering hom in sy beroep kon voorlig; maar 
dan moes dit natuurlik 'n l"cgering woe,s wat sy moeilikhed(~ 
kon begryp, en een wat mense na hom toe stuur met wie hy 
kon praat en van wie hy op 'n praktiese manier dinge kon leer. 
"«Jit die hoogte laat die Afrikaanse boer hom nie lei nie. Dit 
il(;t l\tIacartney en Y onge en ander Engelse goewerneurs wi 
hulle nie begryp nie. 
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De Mist het ook 'n ander ou onopgeloste probleem, nI. die 
verbetering van die Kaa pse wyn, aangepak. 'n Europese des
kundige uit die Ryngebied is hierheen ontbied, maar miskien 
omdat die iyd tot sy beskikking so kort was of om ander redes 
het hy niks uitgevoer nie. Pogings om di:e ryskultuur en die 
aanplant van olyfbome hier aan te moedig, al,bei planne waar
mee tJ an van Riebeek hom reeds besig' gehou het, het ook niks 
opgelewer nie. Direk yoordelig vir die bewoners van die Kaap
kolonie was daarenteen 'n ander maatreel van die regering. Om 
die gevaar van pokkies, wat onder die kleurlinge langs die 
noordgrens in 'n ligte vorm aanwesig was, te bestry, is die in
enting met vaksiene., wat sedert die end van die agtiende eeu, 
as gevolg van die proefnemings van Edward J:enner en ander, 
algemeen in gebruik gekom het, aangewend. Dr. Lichtenstein 
het die n u we middel onder die mense van die binneland bekend 
gemaak. Baie was natuurlik daarteen gekant, maar die dokter, 
wat so goed met die boe1"e oorweg kon kom, dat hy s€lfs die 
huisgodsdiens Dp die plase waargeneem het, was mee.stal in staat 
am hulle vooroordeel weg te redeneer. 

Ons sal weldra van Lichtenstein moet afs:keid neem, en 
alhoewel dit eintlik buite die bestek van hierdi:e afd,eling val" 
wil ons hier gebruik maak van die geleentheid wat sy versky
ning ons aanbied om hom op sy laaste lang 1"eis te vergesel. 
In 'n sekere sin hang die reis tog saam met die onderwerp
onder behandeling, want dit is o.a. onderneem om die toestande 
in ons noordelike binneland, ook wat kulturele en ekonomiese 
aangeleenthede betref, te ondersoek. Die hoofaanleiding daartoe 
was trouens die vrees, deur herhaalde berigte gevoed, dat die 
sendclinge van die Londense Sendinggenootskap besig was om 
op die noordgrens en anderkant die O1"anjerivier 'n gees voort 
te plant, wat vir die Kolonie nadelig kon word. In die eerste 
11e1£tc van die jaar 1805 het landdros Van de Graaff en Lichten
stein dan in opdrag van die 1"egering deur Karopoort na die 
lloordc gereis. Die scndingstasie op die Sakrivier het geen gun· 
stige indruk op die besoekers gemaak nie. In die afwesigheid 
van Kicherer, wat in Europa was, het 'n sekere Christiaan 
Botma hier -onder 'n armsalige klompie Bo:esmans en Basters 
godsdienstige werk gedaan, maar net so min soos in Bethelsdorp
is hier aan handearbeid' as opvoedende faktor enige waarde 
geheg. By die teenwoordige Prieska het die geselskap 001' die 
Oranjerivier gegaan, en aan di-e werk van die sendelinge Dnder 
die Korannas en ander Basters kon hulle 001' die algemeen hulle 
g'ocdkeuring heg. Veral Anderson, op Leeukuil, h-et deur sy toe
wyding en voorbeeldige lewenswandel hulle bewondering gewek._ 
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Van Ongeluksfontein, die mees noordelike van die ses dorpies 
van die Basters, het die reisigers na die Batlapinkaffers langs 
die Koeroemanrivier gegaan. Onder hulle was geen sendelinge 
meer werksaam nil', maar Jan Kock, wat vroeer die werk van 
Edward'l hier voortgesit het en die reisgeselskap hierheen begelei 
het, was van plan om hom weer hier te vestig. Omtrent die 
Barolongs :en ander Beetsjoeanastamme is weinig inligting ver
samel, maar dit was duidelik dat die sendelinge nog maar baie 
min onder die Kaffers in hierdie dele uitgerig het. By Koeroe
man het Van de Graaff en Lichtenstein omgedraai, en na 'n 
afwesigheid van drie maande was die eersgenoemde weer terug 
in sy drosdy op Tulbagh. 

§ 5. Die Twede Verowering van die Kaap. 

Soos ons weet het die groot EuT'opese oorlog reeds in Mei 
1803 weer uitgebreek. Onder die skaduwee van 'n byna onver
mydelike uiteindelike EngeIs:e aanval op die Kaap moes De 
Mist en Janssens dus hulle veelsydige bedrywighede in belang 
van die koloniste onderneem en voortsit, en die plig was hulle 
tewens opgele om skikkings vir die verdediging van die Kaap 
te tT'd. In welke gees hulle ook hierdie taak aangepak het, kan 
uit 'n skrywe van Janssens afgelei word, waarin die volgende 
passasie voorkom: "Het is een geringe verdienste aan het 
~loederland gehecht te zijn, met stoutheid derzelver bezittingen 
te verdedigen, als men ieder oogenblik van hetzelvo onderstand 
·ontvangt, hulp, bevelen en raadgevingen bekomt; maar van het 
l\loederland afgesneden te zijn, geene andere ressources to heb
ben als die men zelfs daarsteld, tegens duizend moeilikheden te 
11l0eten worstelen, en niet t.e kunnen noch te mogen berekenen 
('It men eens zal toegejuicht dan weI veroordeeld worden, dan 
is het schoon, dan is het mannen van eer waardig derzelver ver
Imochtheid aan den staat te doen geblijken door dezelfs bClZit
tingen te bewaren. . .. Groote moeilijke omstandigheden moeten 
d€ zvel niet beknellen maar haar nieuw effort doen nemen, en 
men moet zig dan niet slechts op de hoogte, maar boven de 
mnstandigheden stellen." 

Generaal Janssens het sy militere mag so effektief moontlik 
gemaak. Die Hottentotregiment, wat uit 600 Pandoers bestaan 
het, is deeglik geoefen, en tot offisiere - is koloniste ben oem wa t 
.slag had om met kleurlinge te werk. Ook die mieliesie-oefenings 
van die burgers het die besondere aandag van die opperbevel-
70erder geniet, en hulle sou weer, nes by Muizenberg, die bewys 
lewer dat die Hollandse wapeneer, in hulle hande in elk geval, 
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veilig was. Ongelukkig kan dit nie van al die sowat 1,500 
blank soldeniers, waaroor Jan~sens verdeI' heskik het, beweer
word nie. Die artilleriste was vaste kerels, en in sommige ander 
ardelings het ook 'n goeie gees geheers, maar veral die bata]jons 
wat uit 'n mengelmoes van Europese rekrute bestaan het, was, 
heeltemal onvertroubaal'. 

])ie lank-gevr,~esde aanval het onverwags gekom. rrerwyl 
Napoleon nog by Bou]ogne met sy groot leer verbitterd in die 
rigting van die ongenaakbare Engeland staal', stuur die Iflngelse 
regering (so groot was hulle vertroue op Nelson en sy maats!) 
'n vloot van 61 skepe onder sir Hope Popham, met 'n leer van 
by die 7,000 man onder generaal Baird, om die Kaap te verowel'. 
Groot geb~urtenisse in Europa het die aandag van alma 1 ge
spanne gehou, want terwyl die vloot op reis was, het Napoleon 
blitssnel vir l\Iack by DIm oorrompel en Wene ingetrek, en OJ) 

21 Oktober 1805 het Nelson die Spaans-Frans.~ seemag by 
Trafalgar vernietig. Onopgelet kon sir Hope Popham dus sy 
koers hou. Eel's 'n paar dae voor Oujaarsdag was dit aan die 
Kaap bekend dat die Engelse aan die kom was, en rce,ds op 
4 Januarie 1806 het die seine op Leeuberg die v'erskyning van 
die vyandelike vloot aang,e,kondig. Die nuus is onmiddellik in 
die binneland deur kanonsk,ootseine verspr,ei, en nog dieselfde 
aand was dit op Swellendam bekend. Dit was egter 'n baie 
sLegte tyd vir die burgers om hulle plase te verlaat. Die graan
boere was aan die dol's; die druiwe het begin ryp word; en die 
weel' was so verskriklik warm, dat dit 'n moordery van m,ens 
en dier was om bedags op' reis te wees. To,e, generaal Baird dus: 
teen die aand van 7 J anuarie sy hoofmag op Bl'oubergstrand 
aan land had, was daar nog maar 'n paar honderd burgers in 

. Kaapstad opgedaag, en aangesien generaal Janssens Kaapstad 
en die Skiereiland nie heeltemal onverdedig kon laat nie, moes. 
hy met slegs 2,000 man teen die Engelse, wat meer as tweemaal 
so sterk was, optrek. Naby Rietvlei op Bloubergstrand het die 
tw<'e leers toe, in die oggendure van 8 Januarie slaags geraak. 
Die geveg was g'ou 001'. Die vreemde huurlinge van Janssens 
het dadelik begin retireeI', toe di'e e~rste Engelse kanonkoeels 
onder hulle val; en vaal' die aanstormende Skotse Hooglanders 
met gevelde bajoneUe het hulle ,e,envoudig op die vlug gegaan. 
Die twee-honderd-en-vyftig burgers wat aan die geveg de~lge
neem het ,en die Pandoe,rs was onder diegene wat goed hulle 
man gestaall het, maar na die vlug van die meerderheid van 
die 111lUrtl~oepe moes ook hulle met die res van die, leer terugval. 

Janssens het met die oorblyfsels van sy mag na Hott.e,ntots
Holland getrek, maar, met die pad na Kaapstad oop va6r hulle,. 
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het die Eng,else hom nie daarheen agtervolg nie. Op 10 J anuarie 
1806 is toe die voorwaardes, waaronder die hoofstad aan die 
Engelse 'Oorgelewer sou word, deur generaal Baird en luitenant
'kolonel von Prophalow, die hev,elvoerder van die stedelike ver
dedigingsmag, in Papendorp (Woodstock) onderteken. Die in
houd daarvan was o.a. as volg: Privaat besit sou 'Onaangetas bly, 
maar die eiendom van die Bataafse regering moes aan die 
Engels~ oorg.elewer word; die burgers sou al hulle regte en voor
regte hehou; die papiergeld sou soos voorheen in omloop bly, 
tot tyd en wyl die Engelse regering anders mog beskik (the 
Paper Money actually in circulation shall continue current as 
heretofore, until the pleasure of His Britannic Maj'esty is 
known) ; die eiendom van die Bataafse Republiek sou dien as 
waarborg vir die deel van di'e papiergeld, wat nie deur ver
bande gedek was nie; s'oldate sou nie by inwoners van Kaapstad 
ingekwartier word nie. 

Terwyl hierdie onderhandelinge aan die gang was, .en 
Baird sy intr,ek in die Kasteel neem, het Janssens nog daaraan 
gedink om die verset in die binneland voort te sit. Baird het 
-egt,er vinnig opgetree. Twee Engelse regimente is na Stel1enbosch 
en Rodesandskloof gestuur, en 'n derde was klaar om oor see 
na Mosselbaai te gaan en van daaruit Janssens se verder terug
tog te verhinder. Die Bataafs'e bevelvoerder het toe ingesien 
dat dit vergeefse moeite sou wees om nog w,Qerstand te bied 
en ofskoon die burgers hom nie wou verlaat nie, het hy hulle 
huistoe gestuul' ell op 18 Januarie met sy tro.e.pe gekapituleer. 
Hy het dit onder baie gunstige en eervolle voorwaardes gedaan. 
Die Bataafse offisiere en soldate sou op Eng,else koste onder 
parole na Holland vervoer word. Verder is bepaal dat die 
kapitulasie-voorwaardes van Papendorp vir die hele bev'Olking 
sou geld. Baird he,t egter die reg behou om in die bUltedistrikt,e, 
as dit mog no dig blyk, van sy soldate by partikuliere in te 
kwartier. .E(~n yan die Engelse transportskepe is tot Janssens 
se be,skikking gestel, en op 6 Maart het hy met 'n aantal beamp
tes .en offisiere ons kus verlaat. Ook I-lichtenstein was by hom, 
<en die Duitse gtle(;rde het met hom saamgeneem 'n aantal staats
dokumente, wat hy by di·e opstel van sy boek gebruik het, en wat 
vandag nog in Her lyn go.e,d versorg word. 

Bekend is die brief waarin die laaste N ederlandse goewer
neur van die Kaap v66r sy vertrek di'e belange van die koloniste 
:aan Baird opg,e,dra het: "Vergun my 'am die inwoners van die 
Kolonie in u sorg aan te beveel. Aan hulle geluk en welvaart 
het 'ek sedert my aankoms hier my hoofaandag bestee, en hulle 
gedrag was in di.e, hoogste mate bevredigend. Skenk, wat dit 
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betref, geen geloof aan mnr. Barrow en hulle vyande nie. Die 
koloniste is ni·e sondeI' gebreke nie, maar hulle goeie, hoedanig
hede weeg meer as daarteen op. Deur sagtheid en blyke1 van 
vriendelikheid en liefde kan hulle tot v·eel goeds g.elei word.' ~ 

'n Merkwaardige ·dokument hierdie! Die gees wat daaruit 
straal is tekenend van die Bataafse bewind aan die Kaap. Met 
veel vooroordeel teen die koloniste, maar met hoe ideale en 'n 
vaste voorneme om "de ingezete;nen tel' bevordering van hun 
eigen welvaart" te bestuur, het De ]\iist en Janssens hier
heen gekom, en omuat hu1L~ met aIle mag daarna g,estreef het 
om hierdie voorneme nit te voer en daarby verstand{g en simp a
tiek te werk gegaan het, het ondcrling.e wantroue verdwyn en 
het die groot meerderheid van die Afrikaanse yolk met weemoed 
die vlag van Nederland sien v'21'dwyn. 
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DIE VOORGANGERS V AN LORD CHARLES SOMERSET 
(1806 -1814). 

§ 1. Regeerders en Regering. 

In die Suid-Afrikaanse geskiedskrywing is dit gebruiklik 
om tussen die regeringstyd van lord Charles Somerset en die 
van sy v'oorgangel'S na 1806 'n duidelike sk-eiding te maak. Ons 
volg ook hierdi~ indeling om redes wat later uiteengesit ':}al 
word, maar ons wil nou reeds die leser waarsku dat die jaar 
1814 geen werklik-e omkeer in ons geskiedenis ingelei het nie. 
Reeds in di,lj voorafgaande ag jaar, waarby ons nou gaan stil
staan, sal die hoofrigtings wat die Engelse p'Olitiek aan die 
Kaap ook vir 'n geruime tyd na 1814 ingeslaan het, sigbaar 
word. Om die politiek te begryp, moet ons tot uitgangspunt 
neem die feit dat blywende b.e~itname die doel van die twede 
vel' owe ring van die Kaap was. Veral met die oog op Indie was 
die suidpunt van Afrika vir Engeland so belangrik, dat van 
'n ewentuele teruggawe g,~en sprake k-on wees nie. Di,e Prins 
van Oranje, wat nog altyd in Engeland vertoef het, mug dit 
miskien gehoop het; maar reeds vaar die aankoms van Popham 
se vloot in Tafelbaai het die Britse gesant in Berlyn van sy 
regering verneem dat Engeland moontlik ander verowerings 
weer sou prysgee, maar dat oor die teruggawe van die Kaap 
s~fs geen londerhandelinge mog aangeknoop word nie. Ons sal 
ons herinner dat Napoleon juis destyds, na sy mislukte poging 
om Engeland aan t~ val, weer 'n triomftog in Duitsland en 
Oostenryk begin het. 

Eel's na die koms van lord Charles Somerset in 1814, toe 
Napoleon vir die I~erste keer totaal verslaan was, het die Engelse 
regering die k'Oloniste duidelik laat sien dat die Kaap nou 'n 
Engelse kolonie was. Drie middels is daarby aangewend: die 
mag van die Kaapse regering, t~ opsigte van die ondergeskikte 
bestuurlike Jig-game, is versterk; landverhuisers is uit Groot
Brittanje gestuur om 'n belangrike en blywende Engelse ele,ment 
onder die vaste bevolking in te voer; en doelbewuste poglngs om 
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die Hollandsspr,ekende Afrikaners te verengels is aangewend. 
Hierdie drie rigtings, Sentrralisasie, Emigr/XlSie en Anglisasie, 
was veral kenmerkend van die Engelse politiek teenoor die Kaap 
na 1814 tot omtrent 1828/30, maar as ons goed oplet, salons 
sien dat hulle ook reeds in di'e periode 1806 tot 1814 aanwesig 
was. Hoofsaak was egter in hierdie tyd veral die handhawing 
van orde en tevredenheid, le,n die Kaapse regering, wat 'Oor die 
-algemeen nie alleen sterk nie, maar ook simpatiek was, het op 
slot van sak'e daarin geslaag om die vertroue van die, koloniste 
te wen en teen die jaar 1814 rus en voorspoed aan hulle te 
besorg. 

Generaal Baird, die militere bevlelvoerder, het tot in 
Januarie 11807 as goewerneur van die Kaap ageer. Wat die 
regeringstelsel betref, is nagenoeg tot di.e, toestand van die eerste 
Engelse tydperk teruggekeer. Enkele verbeterings van De Mist 
en Janssens is weI bestendig; die Kerkorder van 1804 het b.v. 
wet gebly, en die verbeterde organisasie van die distriksbesture 
is ook gehandhaaf; maar die Politi eke Raad verdwyn weer, die 
Hoe Ger,e,gshof is weer onder die goewerneur gestel, die Gemeen
teraad van Kaapstad het sy vrooere naam, Burgersenaat, terug
'gekry, en die siviele huwelik is afgeskaf. Bai'e beamptes, wat 
onder die Bataafse r,e,gering gedien het, het die eed van getrou
heid aan di'e Engelse koning afgele en hulle betrekkings behou. 
So het b.v. Strubberg en Hiddingh regters gebly. In die plek 
van die,gene wat bedank het, is Anglomanne of Engelse aange
ste1. Willem Stephanus van Ryneveld, wat ons op die Kommis
sie van Veeteelt teengekom het, het Fiskal geword, en sy reis
genoot, Piete,r Jan Truter, lid van die Hoe Geregshof. Kaptein 
Alberti is as landdros van Uitenhage deur kaptein Jaeob Glen 
Cuyler, 'n Engelse offisier van Amerikaanse afkoms, vervang. 
Sy pos was baie belangrik, want hy was ook die militere bevel
voe.rder op die grens. 

In die instruksies waaronder graaf Caledon in lV[ei 1807 sy 
amp as goewerneur hier aanvaar het, vind ons 'n uiteensetting 
van sy magte, 'en daaruit is duidelik sigbaar dat die outokra
tiese regeringstelsel van Macartney nou weer in swang was aan 
die Kaap: die hele regeringsmag was n1. in die hand van die 
goewerneur gekonsentreer. Die goew,e,rneur moes wei die in
struksies van die Engelse minister van kolonies uitvoer en was 
vir al sy doen en late aan hom verantwoordelik, maar in Suid
Afrika selfs was sy mag onbeperk. Sy woord was wet; en in 
1808 is selfs die regspraak aan hom onderwerp. Caledon, met 
'n paar assessore deur homself beno.em, sou die hoogste appelhof 
aan die Kaap wees. Slegs 'n klein aantal hoog-gesalarieerde 
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beamptes, wat as hoofde van regeringsdepartement.e. moes op
tree, is deur die 11Jngelse regering aangestel, maar hulle h"et nie, 
soos in die Nederlandse tyd, 'n raad gevorm nie,en ook hulle 
was gehoorsaamheid aan die goewerneur verskuldig. Die be
langrikste onder hulle was die regeringsekretaris of kolonial<{~ 
sekretaris, soos hy geno.em is. Deur sy kantoor is die hele 
kolonie feitlik bestuur, en as hy sterk 'en bekwaam was, kon hy 
dus veel invloed in die regering uit·oefen. Die volgende salaris
skaal sal v.erder aantoon dat die koloniale sekl'etaris onder die 
hoofde van departemente die hoogste pos beklee het: die goewer
neur £10,000 per jaar; die luit.-goewerneur £3,000; die koloniale 
sekretaris £3,500; die assistent koloniale sekretaris £1,500; die 
ouditeur-generaal £1,050; die koloniale betaalme,ester £1,000 r 
die ontvanger van doeane-regte £1,000; die kontroleur van 
doeane-regte £1,000. Al hierdie betr.ekkings is direk deur die 
Engelse minister VaIl kolonies gevul, en die salarisse daaraan 
verbind is in Engeland in pond sterling vasgestel. Die salaris
skaal van die, regters en fiskaal, landdroste, predikante, ens., wie 
se benoeming by die goewerneur berus het, is daarenteen op die 
riksdalerbasis ·opgestel, en was oor die algemeen v.Qel kariger. 

Om die bcstuur van die buitedistriktc, meer dird{ onder 
sy kontrole te bring, het Caledon o.a. t"v.e,e middels aangewend 
wat De lVIist ook reeds as noodsaaklik beskou het. Na 'n onder
soek van die terrein deur luitenant-kolonel Collins, 'n man 
van wie ons nog meer sal hoor, het hy in 1808 d~e deel van 
die distrik Stellenbosch wat noord van die Bergrivier gele het, 
onder 'n assistent-landdros gestel. Die leningsplaas van S. 
Van Reenen, Jan Dissels-Vlei, vandag Clanwilliam, is teen 'n 
vergoeding van 6,000 riksdalers onteien, en Daniel Johannes 
van Rynevdd het hier as assist.e,nt-landdros sy intrek gcneem. 
Geen heemrade is voorlopig aangestel nie, want Van Ryneveld 
was onder die landdros van Tulbagh. Ook na die 'Ooste toe is 
die distrik Stellenbosch ingekrimp. In 1811 is die deel daarvan 
oos en suid van die Hottentots-Hollandberge by Swellendam 
~evo.e.g, maar weer as 'n onderdrosdyskap, want 'n assistent
landdros sonder heemrade, wat aan die landdros van Swellen
dam ondergeskik was, het by die Swartbergbad, vandag Cale
don, sy kantoor geopen. Gelyktydig met hierdie skynbare uit
breiding van Swellendam na die weste toe is dit in die teen
oorgestelde rigting verklein, want die deel daarvan oos van 
die Gouritsrivier is afgesny en tot 'n aparte distrik geprokla· 
meer. 1'er ere van Georg III is die naam Georg daaraan 
gegee, en op 'n ou regeringspos in Outenikwaland is nog die..; 
selfde jaar, 1811, 'n drosdy ingerig en erwe ve.rkoop. Adriaan 
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Gysbert van Kervel was die eers~e .land~ros. ... 
Die vermeerdering van admInIstratIewe sentra In dl.(~, blll

neland het gevloei nie aIleen uit die neiging van die go ewer
neur om 'n beter vat op die kol'Oniste te, kry nie, maar ook 
uit 'n begeerte om in hulle eie belang die administrasie meer 
doeltreffend temaak. Die Kaapse regering het sy pligte erns
tid- 'Opgevat, en 'n terugkeer tot die ou verwaarlosingspolitiek 
v:n die Oosindiese Kompanjie sou ni,e w,e,er plaasvind nic. 
Dit blyk ook uit 'n proklamasie wat Caledon op 16 Mei 1811, 
kort v66l' sy vertrek, uitgevaardig het. Daarvolgens sou 'n 
kommissie van die H'Oe Geregshof, bestaande uit twee of dri.e 
J'legters, van tyd tot tyd die land deurreis. Hulle moes hof
sittings in die verskillende drosdye hou, nagaan of die land
droste, hulle pligte behoorlik nakom en in die a]gemeen oor 
.die toestande in die distrikte rapporteer. Dit spreek van self 
dat 'Ook hierdie instelling vir die koloniste 'n groot gerief 
was. Dit was 'n nuwe en belangrike kanaal waarde,ur hulle 
belange onder die aandag van die Kaapse regering kon gebring 
word, en dit was nie meer nodig vir hulle om altyd vir be
langrike hofsake na Kaapstad t.e, gaan nie. Die eerste rond
gaande hof het in Oktober 1811 op reis gegaan. Dit net be
staan uit die voorsitter van die Hoe Geregshof, ons ou bekende, 
Willem 'Stephanus Van Ryneveld wat in 1809 tot die hetl'ek
king benoem is, ,en twee ander regters, Pieter Diemel en Francis 
Will em Fagel. Caledon was toe r,e,eds terug na Engeland, 
want hy het in Julie 1811 sy betrekking neergele en die Kaap 
verlaat. Die rapport van di'e eerste rondgaande hof is dus 
aan sy opvolger, sir John Cradock, voorg,ele, en dit het dadelik 
geblyk dat die nuwe instelling 'n groot stap in die rigting 
van goeie regering was, en dat die koloniste dit hartlik toege
juig net. 

Graaf Caledon was 'n man van neen-en-twintig, toe hy 
goew.e,rneuI' ':au die Kaap geword het, en sy jeugdige leeftyd 
\~as miskjen cen van die redes waal'om hy, so os ons nog sal 
SI,en, somtyds onverstandig en dan weer te versigtig was' maar 
hy was konsensieus en goedgeaard en het v,e,el goeds tot'stand 
gebring. 

Sy opvolger, sir John Cradock, wat in September 1811 die 
regering uit die hand van die luitenant-goewerneur .en militere 
"?evelvoerder" generaal G;:ey, .oorgeneem het, was byna vyftig 
Jaar oud en n man met n baLe, helder v'erstand 'n groot deur
drywingsvermoe en 'n onverskrokke en edel g~moed. Caledon 
het met Grey oorhoop geraak omtrent die vraag, wi,e van hulle 
twee. die hoogste bevel oor die Britse troepc aan die Kaap moes 
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voer, en om so iets in di'e toekoms onmoontlik te maak, het die 
Engelse regering in die vervolg vir 'n lang tyd militere manne 
van hoe rang en aansien as goewerne,urs hierheen gestuur. 
Cradock was 'n generaal wat tot 1809 die opperbevel in Por
tugal gevoer het en daarna goewerneur van Gibraltar was. 
Generaal Grey Imn hom dus ook op militlere g,ebied as sy meer
dere erken. Op suiwer konstitusionde of administratiewe ge
bied het Cradock weinig verandering_ ingevoer. Hy was 'n 
man van di.e, daad, en die regeringstelsel, 800S hy dit hier aan
getllef het, het hom goed in staat gestel om 'n aktiewe en deur
tastende politiek te voer. Ongelukkig vir Suid-Afrika was sy 
regeringstyd baie kort. In April 1814 he,t lord Charles Somerset 
hom opgevolg. 

§ 2. Wet en Orde. 

De'UJ1' wet en OJ'de tot voorspoed was di,e leuse van De Mist. 
Ook die eerste Engelse goew,e,rneurs het die leuse gevolg, en 
dit het gou geblyk dat di'8 gevestigde haerebevolking van die 
Kolonie aan die kant van wet en orde, was. HuIle was mense 
wat vir huIle daaglikse brood moes werk, en die grootste wel
daad wat 'n regering huIle kon hewys was om toestande te 
skep waarin hu11e hul he.dryf ongehinderd kon voortsit. Die 
rusverstoorders was dan ook 001' die algemeen, nie die boere 
nie, maar die natureIle binne die Kolonie en oorkant die gr,e,l1se 
en in 'n mindere mate ook die slawe. 

In 1807 het die 11Jngelse parlement, as g,e,volg van propa
gandawerk deur filantrope soos Wilberforce, 'n wet g<emaak wat 
die handel in Afrikaanse slawe op alle Britse skepe ,e,n in aIle 
Britse kolonies verbied het. Dit het nie beteken dat slawe nie 
mcpr in die Kaapkolonie kon verkoop word nie, maar huIle 
m'ag nie mcer daarheen van buite ingebring word nie. Na 1806 
is die aantal slawe in Suid-Afrika dus, nes in die Bataafse tyd, 
nie aansienlik deur invoer vermeerder nie. In die ou gevestigde 
dele, van die Kolonie het huUe egter nog altyd die koloniste 
in getalsterkte oortrcf,en 'n slawe-opstand kon 'n groot gevaar 
word. So 'n opstand het in 1808 uitgebreek. 'n Kaapstadse 
'Slaaf, I,ouis, wat uit :Mouritius afkomstig was en vir 'n wit man 
kon deurgaan, daartoe aangehits deur 'n Ierse dagloner, Hoop,e.r, 
het met twoe ander helpers, Abraham, 'n swart slaaf, en Kelly, 
'n Ierse matroos, 'n groat plan op tou gesit om al die slawe met 
geweld vry te maak. :M.et 'n agperdewa het hulle die Swartland 
ingery en aan die slawe gese dat hulle 'Op bevlel van die fiskaal 
na Kaapstad moes kom om vrygemaak te word. 'n Groot aantal 

E 

129 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



GESKIEDENIS VIR SUID-AFRIKA. 

slawe het aan die oproep gehoor geg-el' en vir ].louis en sy maats 
gehclp om die base op 34 plase vas t'e maak en a1 die gewore en 
ammuniesie wat hn11e kon kry, saam te neem, maar geen hloed 
is gespi1 nie. 1\let smvat 330 volgelinge het T.lonis nou wo~r die 
,vog Kaapstad-toe ing,e.s1aall om ook die slawe daar onder sy 
1eierskap te verenig, maar graaf Ca1edon, wat 7,000 soldate tot 
sy beskikking had, het sondeI' moeite of weerstand die hcle 
slawe-kommando 1aat opvang. Dit het toe, gehlyk dat die gl'oot~ 
meerderheid werklik geg10 het dat die fiskaa1 hnne laat roe}) hct," 
en slegs 'n vyftigtal is onder arres g,ehou en voor die Hoc Ge
regshof gebring. Hooper, 1.1oni8, Abraham en nog twee slawe is; 
met die dood gestraf, terwyl s('wentil'n harde-aJ'beid of die kat& 
of a1he,i g'ekry hot. Caledon mOl~S sterk optre(', want veral in 
die nabyheid van Kaapstad was daar 'n groot geklenrde bevol
king, wat nieteenstaande die wet yan 11807, aanvulling van 001'

see gekry het. Af-en-t'oe is nl. slawesk,e,pc opgevang ('n na die 
Kaap gebring, en torwyl die s]awe 111e kon verkoop word nie,. 
en dit onwenslik was om hu11e omniddellik hunc, vryhc1d ft' gee,. 
het die' regering hulle vir voertien jaal' hy mense ingeboek. 
'n Groot gedeolte van die teenswoordige geklenrde bevolking van 
Kaapstad is nm hierdie ingel)()('kte arheiders afkomstig. 

Van die werk yan die 1\lorawiese sendelinge onder die. Hot
tentots het Caledon 'n hoc dunk ~ehad, en hy het hulle gehelp 
en aangemoedig; maar 'n he,soek aan Bethelsdorp denr die reeds 
gpnoemde Collins het die gocwerneul' oortuig dat Van del' Kemp 
en Read nie vir sending-werk geskik was nie. Die hcle kwessie 
van die posiesi'e van die Hott('ntots in die ](olo11ie het toe sy 
aandag geniet, en in 1809 het hy 'n ingrypc,nde verandering in 
hulle status ingevoer, 'n Yerand('ring wat bereken was om leeg
lopery ,en rondswerwery teen te gaan ,e,n ook van die Hottentots: 
langsamerhand werksame en ordelike mense te maak. IIy het 
gebreek met dioe, ou fiksie dat hu11e nog' georganiseerdl~ stammc 
onder erkellde hoofde uitgemaak het. ReHs ~Jallssens het hom 
nog hieraan gtehou, en in die veronderstdlillg dat di.(~, v('rskil
lende stamme, onder die heskcrming yan die Kaapsc l"egcring-y 

op hulle eie grond woonagtig' was ,e,n daar yolg~ens hnlle ('Ie wettic~ 
en gebruik vir rns en orde son sorg, was hulle nog altyd van 
aIle belastings vr:vgestel, ell kOll hulle teOl~eties aIleen 1'001' 'n 
hof gedaag word in sake waarby die, belange yan blank('s op die 
spe1 was. 

Caledon het aan hierdie onhoudbar(' toestand 'n 'end gc
maak. Deur sy beroemde "proklamasie van 1 November 1809 
het h)T nIle Hottentots binn(' die gronso van die Kolonie onder 
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die gewone wette gebring-. Geen stamhoofde sou meer erken 
word ni-e, en nes elke blanke, inwoner moes ook elke Hottentot 
'n vaste verblyfplek he. Om rondlopery te belet, is dan verder 
bepaal <lat g02n Hottentot sondeI' '11 pas van sy baas of 'n 
landdros of die fiskaal mog rondtrek nie. 'n Boer kon 'n swer
weI' wat geen pas kon wys nie, arresteer en voor die hof bring, 
waar hy vol gem; 'n ou wet teen lee,glopery gestraf kon word. 
'Caledon het by cUe opstel van sy proklamasie natuurlik ook 
,aan die belange van die Hottentots gedink; hy wou hulle ophelp 
'Cn beskaaf, en hy hQt huUe ook teen m'oontlike onderdrukking 
beskeI'm. So vind ons die verdere bepaling dat aIle huurkon
trakte tussen blankes en Hottentots voor die fiskaal, 'n landdros 
t)f 'n veldkornet moes gcsluit ,e,n gcregistrcer word. 

In die instruksies waarmee Caledon na Suid-Afrika gekom 
het, lees ons o.a.: " You are to enquire and report whether it 
-may be nee.e~sary to erect any new forts or posts in any interior 
part of the settlement for the protection and security 'Of our 
',subjects against the Caffers and Hottentots or other savage 
-tribes or for establishing and carrying on a commerce with 
them, and you ar,e to uSQ your best endeav'Ours to conciliate their 
affeetions and induce them to trade with our subjects, and in 
,order to prevent any improper conduct towards the said natives 
it is our further will and pleasure that yon report to us the best 
;acc'Onnts ~'on ean obtain .... " 

lUet verwagtings dus, v,ergdykbaar met die waarmee H'cre 
XVII vir Jan van Riebeek na die Kaap gestuur het, het die 
Bngelse regering die goewerneursamp aan Caledon opgedra. Hy 
macs "in goe,de korrespondentie" met die naturelle lewe, inlig
ting omtr('nt hullc versam'el, hulle teen moleste van die kant van 
die blankes beskeI'm en sodoende 'n winsgewende handel met 
hul1e in die lewe probeer roep, maar hy moes oak sorgdra vir 
die vei1iglwid van di.e, koloniste. In die instruksies wat in 1796 
aan lord :Macartney gegee is, het 'n klousule voorgekom wat met 
di'2 bostaallde ooreenstem; en waar ons weet dat hy hom 001' die 
-veiJighe.id van die grensboere weinig bekommer het, is die vraag 
nou of Caledon, wat die nnwe sisteem van wet en orde werklik 
ingevoer het, aan hierdie saak meer waarde sou heg. Ons het 
so-cw,<" gesien dat hy deur sy ordonllansie van 1809 'n kragtigc 
middel teen die Hottentot-gevaar geskep het. Ook Boesman- en 
Kafferonluste h'8t sy ernstige aandag geniet. 

Klagtes uit die Sne,euberge en van die noordelike grens van 
die Kolonie en veral 'n versoek van die landdros van Tulbagh, 
Van de Graaff, om toegelaat te word om 'n kommando teen die 
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Boesmans te stuur, het vir Caledon hew.e.eg 'om in 1808 vir' 
majoor (later kolonel) Collins na die ~akl'ivier te stuur ?m 
001' die toestande daar te rapporteer. DIe verslag van Collms; 
van 25 Juni,c 1808 het 'n nuwe hoofstuk in di.e, natur,elle-politiek 
van die Engelse regering aan die Kaap ingelei. As ons dit ver
gelyk met die bevindings van manne soos De Mist en I.ichten
stein is daar w,el weinig nuuts in: Collins kom ongev'eer tot die
selfde gevolgtrekkings, nl. dat die Boesmans die rusverstoorders: 
is, en dat die boere hulle aanvalle nie uitlok nie, maar int'eended 
hu11e probeer stilhou deur vee aan hulle te gee, ,en hy beveel aarr 
dat die geteisterde blankes op die grens deur die regie/ring teen 
inkoopprys van baie ammuniesie moet voorsien word. As ons: 
egter die hele str,ekking van die rapport nagaan en ook op lenkele· 
passasies daarin let, en as ons nog verdeI' daaraan dink dat 
Caledon die bevindings van Collins goedgekeur en sy hel'e ver
slag aan die Eng,e,lse minister van kolonies gcstuur het, dan sat 
dit duidelik wees dat ons hier tot 'n belangrike k'eerpunt in die 
naturelle-politiek van die Kaapse regering gekom het. Van 
Barrow se Collins: ,,(He) seems to have exerted all his inge
nuity to exhibit the African farmers in the most unfavourable 
point of view, and (his) representations of their treatment of 
the aborigines, having been conveyed through the me,dium of 
eloquent declamation and specious philanthropy, seem to have 
heen implicitl~r r'('ceived and regarded as incontrovertible, al
though his statements respecting them are extremely incorrect, 
as I have known from many. particulars that have fallen nnder 
my obse,rvation." 

Caledon het verlof verleen tot die oproep van kommando's; 
teen die Boesmans. Teenoor huUe en die Hottentots het hy dus: 
die nuwe politiek van wet en orde ingelei. Die Kaffer-probleem 
het hy egter ni,e aangedurf nie, en dat hy in hierdie belangrike· 
opsig tekort gekom het, is een van die redes waarom sy naam 
in ons g,e.skiedenis, nieteenstaande sy goeie bedoelings en dade,. 
geen hoe roem verdien nil'. 

Na die twede verowering van di'e Kaap het die toestand OJ) 

die oosgrens langsamerhand weer bail' onhe,ilspellend geword. 
V,T at die oorsaak hiervan was, is moeilik om te se. IVlinder sol
date as di'e Bataafse regering het Caledon in die grenswyke b.v_ 
iI~ Graaff-R~/inet en Bruintjieshoogte en by Algoabaai, nie gehad 
nle, maar nleteenstaande hulle aanwesigheid het die Kaffers hoe 
lang~er hoe meer die Kolonie binnegedring en huUe, I'oof- en 
moord~anv~lle weer vo~rtgcsit. Cuyler uit Uitcnhage en Stoc
kcnstrom UIt Graaff-Remet het voUe,dige rapporte hiel'omtl'ent. 
aan Caledon gestuur, en die leersgenocmde was van die staan-
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spoor af baie ,ontevrede oor die slegte invloed wat van Bethels
dorp uitgegaan het. Met die Hottentots het Cuyler ·egter nog' 
op 'n manier klaargespeel, veral nadat Stuurman, wat by die 
G'amtoosrivier weer 'n bron van- gevaar geword het, gearresteer 
en na Robbeneiland verban was; maar teen di.~ Kaffers kon hy 
met die beperkende instruksies wat hy moes nakom, ,en die ge
ringe militcre mag t'Ot sy beskikking, nie v.e,el uitvoer nie. As' 
hy en Stockenstrom maar toegelaat was om kommando's op te 
roep, dan sou die onrus nie sulke afmetings aangeneem het nie" 
maar die verlof is gew,e,ier, en die koloniste mog selfs nie op' 
veediewe skiet nie. Alleen as lewensgevaar dreig, het die boer 
die reg gehad 'om sy gew.e,er te gebruik; vir die r,es moes hy sy 
vee goed laat oppas, en as diewe kom, moes hy hulle lewendig' 
probeer yang. Slaag die Kaffers daarin om met hulle buit weg
t.e kom, dan moes onderhandelings met die betrokke hoof aan
geknoop word deur die landdl'os of veldkornet. Geen wonder 
dat Cuyler aan die koloniale sekretaris, Alexander, skrywe:, 
"The existing laws, not allowing Kaffirs to be fired at but in 
selfd~fence, do not and cannot prot'ect the property of the far:
mers, who have so materially suffered at the hands of the 
savages that I almost began to dread that in a short time their 
affection would be estranged from His Majesty's Gov·ernment .. 
The Kaffirs commit their outrages with confidence and impunity 
and defy the feeble attempts made to take them alive." 

Caledon was bang om op militcI"e gebied enigiets gI"oots in 
die Kolonie te onderne,em of toe te laat. Hy het geweet dat die: 
Engelse ministers dit sterk sou afkeur. Hy moes egter sy aan
dag aan die oosgrens gee, en in J anuarie 1809 stuur hy vir 
Collins daarheen om sake, te ondersoek. Tot v'er in Kafferland 
het die reisgeselskap, waartoe ook Andries Stockenstrom, Jr." 
die seun van die landdros van Graaff-Reinet, behoort het, 
gegaan; ja, selfs tot oor die K~irivier. Collins het dus die' 
Bantoegevaar 'Op die oosgrens in sy groot omvang leer ken" 
·en sy rapport toon aan dat hy dit as absoluut noodsaaklik 
beskou het dat aan die verdere opmars van die Kosas 'n end! 
moes gemaak word. Hy be,veel aan dat die Kaffers geforsecl" 
moet word 'om oor die Visrivier t·erug te gaan, en dat die grens: 
'n skeidingslyn moet wees wat nog die boere nag die Kaffers: 
mag oorskrei. Collins was dus 'n voorstander van se,gregasie!: 
Om die grens te bev'eilig, beveel hy dan verder aan dat 'n 
digte boerebevolking op klein plasies daar moet gevestig word" 
k"n dat 'n groot aantal immigrante vir die doel uit Engeland 
moet ingevoer word. 
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Nou was Cal:edon goed ing-eligo, maar hy het teruggedeim; 
vir die energiekc politick van Conins se rapport. Die. eerste 
F:tap ~ou 'n oorlog' met die Suurveld-Kaffers hetek.en, ~n dlt w~u 
'hv onder alle omstandighede vermy. Ongelukklg' vmd hy HI 

'l-;y onmiddellike omgewi~g' steun vir sy pasifistiese planne, en 
noO"~d van 'n kant waar on~ dit nie sou vcrwag het n1e. Van 
n~~wvel d, die voor~ittcr van die Hoe Geregshof, raaihom aan 
\1111 die oo~te1ikc gTcnsboere maar aan hulle lot oor te laat, want, 
se hy: "it is b~tter to submit to a certain extent of injury 
11um risk a great d('al for a prospect of advantage hy no means 
('('1'tain. " 

Collins se a:m hev(·ling-:;; is du:;; 11 ie uitgevoer nie, ell die 
lwpre was vrywel aan die' genade van die Raffers oorge] ewer. 
Baie grensplase moes ver]aai word, en v('ral in die winter 111; 
vee in honderdtalle geroof. Ook die moorde op blankes en 
hull(· hedipndes het toegeneem. In :Mei lRll ~kryf Cuyler aan 
,die Kaapse regering: '"The Kaffirs have now :by degrees g'ot 
possession of a large portion of the frontier of Uitenhage, and 
'hy their repeated intru~ions daily cause the inhabitants to retire 
more interior. Should they (the Kaffirs) continue as they have 
(done for the last five year~, in a short time we may expect to 
have the communication between Graaff-Reinet and this Drm;t
d~T cut off ~except to a large escort. ... I dread the approaching 
winter may be very troublesome to the inhabitants, as the Kaffirs 
find they generally keep what they ~teal, which no doubt ('n
('ourages them to continue roving-.... WhC'l1 these marauders 
\vj]l c('ase God only knows!" 

KOl,t voor sy vertrek het Caledon tog so ver gegaan om toe 
te stem dat Stockenstrom en Cuyler kommando's mag oproep 
(1m die Kaffers terug te drywe; maar sy moed hot hom weer 
lwgewe, en die g-egewe verlof is weer terug-getrek. Gelukkig 
vir die geteistel'de grensbaere het hy op 4 ~Julie 1811 die rege
Thlg aan die luitenant-goew(,I'm'ul', generaal Grey, oorgedra en 
11a Engcland gegaan. Vir sy opvolger, sir John Cradock, wat 
nogop die uitrei;;; was, het hy 'n brief agtergelaat, waarin hy 
,erk~n dat sy konsiliasie-politie~ 'n mislukking was: "The _ depre
,aa~lOns (of the Kaffirs) reqmre more a ctive steps than those 
whICh have lately been enforc:ed," is sy woorde. Sy idee wa~ ook 
d~t die lente 'n .meer .g-eskikte tyd sou wees om 'n om'log op 
-dIC grens te begm. DIe toestand in die wint:er was ogter 80 

",'{Jeg, dat Gr~y die. t~ee l~ndelroste die kommando's laatoproep 
het; maar ellC verslgtIgheld van Oaledon het ook hom so beklem, 
-d?t van. 'n werklik doeltreffende offensief geen sprake kon wees 
111e. DlC boere moes gocd in toom g-ehou 'word, en die vaar 
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honderd Engelse soldate wat by A]goabaai en op Bruintjies
hoogte naby die grens gestasioneer was, mog nie teen c1i8 Kaffers 
gphruik word nie. 

Gedurende die winter is dan ook nLl; veel uitgevoer ni'e. 
Stockenstrom het weI daarin geslaag om die Tarka en ander 
deLl; van Graaff-Reinet, waar die Kafferinstroming betrekUk 
klein was, van die barbaarse indringers te suiwer, maar hy en 
Cuyler het goed ingesien dat die verowering van die Suurveld 
die onontheerlike vereiste vir die herstel van wet en orde op 
die grens was. Op 23 Augustus skryf hulle 'n gesamentlike 
bri'cf aan Grey, waarin hulle 'n aanval op Slambie sterk bepleit 
ell o.n. se: "In the event of the attempt to take Slambie prisoner 
failing, we hope that confidence enough will be reposed in us 
to t'nable us to act as circumstances may seem to require and 
we take this opportunity of assuring Your Excellency that 
no more Gaffres shall be shot than will be found absolutely 
requisite to the attainment of the desired end of exterminating 
them from the Zuurveld and driving them back into their own 
country, in order by that means to secnre peace and tranquil
lity to the unfortunate inhabitants of thtese two districts.'" 
l\f~joor Tlyster, die, Engelse militere bevelvoerder op die grens~ 
was dit volkome eens met Stockenstrom en Cuyler, en het ook 
om v,erhf gevra om met sy manskappe aan 'n groot aanval op 
die Kaffers mee te doen, maar so kort voor die koms van dip: 
nuwe goewerneur wou Grey geen besUssende stap toelaat nie. 

OJ> 6 Sept-emb-e,r 1811 het sir John Cradock sy werk aan 
die Kaap aanvaar, en dit het gou geblyk dat hy in elk g'eval 
nie deur halfslagtigheid en vreesagtigheid mislei sou word nie. 
Iher was eindeUk 'n man wat elk.e, pl'ob1eem aan hom gesteI 
helder kon deursien, tot 'n duidelike besluit daaromtrent kon 
kom en dit met krag kon uitvoer. Reeds op 6 Oktober kry 
luitenant-kolonel Graham, van d~e HoUe,ntotresjiment, opdrag 
om as 'Opperbevelvoerder na die grens te gaan en daar onmid
dellik met die grenskommando's en burgerafdelings uit Georg,. 
SweUe,ndam 'en rrulbagh en nog 'n duisend soldate, wat tot sy 
beskikking gestel is, krygsoperasies teen die Kaffers· te begill.. 
Cradock se instruksies was duidelik: "It will be my desire that 
you take the most 'effie,ctnal measures to clear His :l\1ajesty's 
Territories from the Caffre nation or marauders of any descrip .. 
t1011 and that they be repelled permanently within their own 
boundaries;" en hy ]aat Graham 'n vry hand en be]ow,e, hom 
nog m'eer steun uit Kaapstad as dit mag nodig blyk. Des teo 
gewilliger was Cradock om met die grootste beslisthejd op teo 
tree, 'Omdat hy oortuig was dat die Kaffers hulle, straf verdien 
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het. I experience much satisfaction," skryf hy, "while 'enter
ing u~on a measure of this description, from .the general infor
mation that His :Majesty's subjects have not In any of the, late 
proceedings been the aggressors, but that the Caffre nation 
have been constantly the depredators and 'offenders." 

Ook in 'n brief aan lord Liverpool, di~ Engelse minister 
van oorlog en kolonies, waarin Cradock die toestand op die 
grens beskryf en sy planne uiteensit, vind Ions 'n g,ees wat 
vir lesers van Barrow se werk vreemd mo.e.s laat opkyk het. 

I have the satisfaction," se Cradock, "to add upon this sub
j:ect, that the aggressions at present appear invariably to have 
,been on the part of the Caffre kraals, and that the Dutch 
8c,ttlers do not seem to have acted in any manner likely tao 
produce the disorders." Liverpool was dan ook werklik baie 
ontsteld 001' di'e berigte uit Suid-Afrika. In sy antwoord van 
20 Desember 1811 laat hy duidelik blyk dat Cradock se afwy
king van Caledon se konsiliasie-politiek en die moontlikhe,id 
van "a systematic war with the Caffre nation" hom met be
sorgdheid vervul. Hy herinner die nuwe goewerneur aan wat 
lord Macartney, to.e, daar soortgelyke toestande op die grens 
geheers het, daaromtrent gerapporteer het, nl. "that the 
wr,etched natives are compelled to have recourse to robbing 
and various other irr.e,gularities in order to support life, in cO'n
sequence of the injury which their peaceful possessions sus
tained from the inhabitants 'of the more distant part of the 
settlement, who reduC'ed them to misery and want," en te,rwyl 
hy die hoop uitspreek dat Cradock baie goed sal ondersoek of 
dit nie nog die geval is nie, waarsku hy hom teen di,e, b10ed
dorstige gees wat deur sommige rapporte van die gre~sland
droste straal. J a, met die diepste sedelike, verontwaardiging 
wys die Engelse oorlogs-minister, op wie se bevel duisende sol
date in Europa jaarliks omgekom het en wi~ se voorganger, nl. 
CastJ.ereagh, in 1807 onskuldige vroue en kindel's in Kopen
hagen deur die Engelse kanonvuur laat verpletter het, na die 
sin1)e, in die reeds aangehaalde rapport van Stoekenstrom en 
Cuyler, waar hulle verlof vra om desnoods op die Kaffers te 
sk,iet! Barrow se 1'01 in Engeland was dus nog lank nie afge
speel nie; by Cradoek, nes by Collins, egt'er weI; en die ant
woord van Liv,e,rpool het te laat in Suid-Arika aangekom om 
di,e energieke goewerneur tot versigtigheid te maan. 

'I\~en die end van Desember staan Graham met sy hoofmag 
langs. die onderloop van di~ Sondagsrivier, suid van die Suur
er: RlCtberge, k1aar om die Kaffers uit hulle skuilplekke in die 
(hgte bosse en klowe tot oor di'e Visrivier te ja. Hy twyfe1 ge.e.n 
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oomb]ik aan die uitslag nie. Hy maak veral staat op die bur
gers, wie se gedrag in die eerste skermutselinge die grootste 
vertrOlle. by hom gewek het. Hy skryf: "I never in my life 
saw more orderly, willing and obedient men than the Boers .... 
whenever they have been 'engaged (they) have behaved with 
much spirit and (ar,e,) always most ready and willing to go 
upon any enterprise." Hy wag' nog net vir Stockenstrom om 
met die Graaff-Reinetters 001' die Suurberg OJ) tie daag. Die 
ou landdros maak egter nie sy verskyning nie, en tot sy groot 
ontstelte,nis verneem Graham dat hy op 29 Desember glcsneu
weI het. 

Landdros Stockenstrom het nie die bevel van Graham om 
met sy hele kommando 001' die Suurberg "been die Kaffers op te 
ruk uitgevoer nie,. Hy wou sy distrik nie so blootstel nie, en 
om die saak met Graham te bespreek het hy dus met slegs, 
v1eertig man die pad na die suide toe ingeslaan. Teen dagbroek 
op 29 Desember ontmoet hy sowat 'n honderd Kaffers. Sy mense· 
wou verbyry, maar Stockenstrom was gede,termineel'd om alles 
te bereik wat deur onderhandeling bereikbaar was. }\IIet veer
tien burgers ry hy dus die Kaffers tegemoet le;n klim ongewa
pend by hulle van sy perd af. Hy redeneer 'n g'cruime tyd 
vriendelik met hulle en maak ,e.indelik weer aanstalte om sy
reis voort te sit. Hy was egter skaars op sy perd, toe die Kaffers. 
'n skielike aanval maak en hom met dertien van sy burgers 
doodsteek. Die res het weggekom, en die nuus van die moord 
is na di'e kamp van die Graaff-Reinetse kommando, wat 'n paar 
uur daarvandaan verwyder was, gebring. Andries Stock en
strom Jr. het onmiddellik met 'n patrollie Van agtien man di,e; 
verraderlike vyande agterna gesit en 'n aantal in die stof laat 
byt, maar die dood van die onverskrokke en alom-gerespekte.erde 
landdros was 'n gevoelige verlies wat ni'e maklik weer kon goed
gemaak word nie. Aan die ander kant ,egter het dit weer vir 
almal die duidelike bewys gelewer dat di'e tyd van onderhan
deling verby was. Ook Slambie se houding het dit bevestig. 

Omstreeks die tyd van landdros Stockenstrom se dood het 
,Guy leI' suid van di'e Rietberg ook probeer om met die hoofd~ 
in onderhandeling te tree. Dit het hom nie geluk nie, want 
die Kaffers wou net oorlog maak, en by een geleentheid het ou 
Slambie op 'n afstand uit die bosse te voorskyn getree en 'n 
uitdagende, redevoering afgesteek. "Hier is g 'n henning nie," 
se hy, "ek wil heuning ,eet, en om dit te kry sal ek tot oor die 
Swartkopsrivier gaan." Hy stamp op die grond 'en roep: 
"Hierdie land is myne. Ek het dit in die oor]og gewen, en ek 
sal dit behou." 
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In die eerste week van die nuwe jaar begin toe die veldtog 
in die, bosse. Veral aan die burgers was dit opgedra om die 
voorste skoonmaakwerk te doen, ell Graham s<~ vertroue in huHc 
was nie misplaas nie. :Met baie geringe verliese aan hulle kant 
ilet hulle reeds in die eerste paar dae die Kaffers uit hulle skuil
plekke naby die Sondagsrivier geja en heelwat vee gebuit. 
Koengwa het gesneuwel, maar oak die Kaffers het g 'n groot 
verliese aan menselewens gely nie, want v66r d~e gedetermi
neerde aanval van die blankes het hulle .eenvoudig op die vlug 
gegaan. Verstrooid2 klompies het na die noorde, omgeswaai en 
in die klowe van die Suur- en Rietberge die verdediging voort~ 
gesit, maar Slambie was onder diegel1e, wat sonap gehou het. 
Sy Ius vir heuning was weg, en toe Graham met 'n deel van sy 
manskappe t·een die middel van Januarie by die Visrivier aan
kom, het di,e, grootprater reeds in Kafferland gaan veiligheid 
sock. Die suiwering van die Suur- 'en Rietberge het ook nie te 
veel tyd in beslag geneem 11ie. Verder,e, versterkings is uit 
Kaapstad gestuur, en die Oraaff-Reinettcrs onder die seun van 
die vermoorde Ianddros, was nou ook in volLe, sterkte op die 
suidelike oorlogsterrein. T·een die end van Februade was die 
oorlog 001', en kon Cradock aan I.liverpaol skrywe: "It affords 
me great satisfaction to be enabled to announce to your Lord
ship that the whole of the Kaffir tribes ha,ve been expelled 
from His Majesty's territories." 

Met die verdwyning van die, Kaffers uit die Suurveld en 
Bruintjieshoogte was die oostelike grensprobleem egter nog nie 
finaal opgelos nie, en Cradock het na finaliteit gestreef. Reeds 
in die winter van 1812 het die gI~2nsboere, wat op Graham s(' 
bevel na hulle verwoeste plase! teruggekeer het, weer begin vee 
Vlerloor. Die Kaffers het nl. snags 001' die rivier gekom en die 
ou rooftaktiek voortgesit. Vir Cradock was dit duidelik dat aan 
hierdie invalle sle,gs 'n end kon gemaak word, as daar 'n abso
lute grens tussen Wit en Swart sou geskep word. Hy het die 
segregasie-politiek van Collins onderskryf, en om die weg daar
toe te baan, het hy 'n ander voorstel van Collins op sy onmid
dellike program gesit. Die bevel van Graham aan di,e boere om 
dadelik hulle verlat'c leningsplase weer in besit te gaan ne,em 
het nie die goedkeuring van die goewerneur weggedra nie .. H;. 
was vas besluit om geen verdere 1eningsplase uit te reik nie 
en volgens sy opvatting het die boere wat weens die Kafferin: 
valle hulle plase, ontruim het, aIle aanspraak daarop verheur. 
Hy skrywe aan Graham: "It is impossible not to observe that 
the country has been lost to the inhabitants and is recovered 
by the king' 's arms, aided certainly by the inhabitants, and 
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that the former system under which that country was lost 
cannot he, again recurred to." 

Ons sal later Cradock se nuwe grondstelsel meer in beson
derhede behandel. Hier is vir ons alleen van belang dat hy OJ) 

die grens veel k1e,iner plase, en weI in eiendom, wou uitgee om 
sodoendc die digte hoerebevolking daar in die lewe te roep wat 
ook die ideaal van Collins was. Cradock tree hier in 'll nuwe 
lig voor ons. Di,e, uiteindelik,e doel van Collins, wat ook hy voor 
oe had, nl. om op die oosgrens as 'n wal teen die Kaffers 'n 
sterk Engelse plattelandse bevolking te he, het by hom veel 
swaarder geweeg as die aanspraak van die, Afrikaansc bocre opt 
hulle ou plase. 

Veel tyd moes 'egter nog' verloop, voordat die "influx of 
British immigrants," waarvan f;radock gedroom het, kon plaas
vind, en in die tussentyd moes onmiddellike stappc gedaal1 
word om die grens te beveilig. 'n Sterk grenswag was natuurlik 
onontbeerlik, en aangesien die burgers nie te lank op kommando 
kon gehou word ni.e" is dle Hottentotregiment tot 800 versterk 
en ook 'n aantal dragonders daarvoor gebruik. H~erdie grens
soldate moes van uit 'n aantal bevestigde punte patrolliediens 
doen en die Kaffers belet om 001' die, Visrivier te kom. Tot hoof
kwartier is 'n geskikte pIck uitgesoek, waaraan in Augustus 
1:812 die naam Grahamstown gegee is. Militere barakke het 
weldra hier w;,rrys, en onder kolonel Vicars, wat by die vertrek 
van Graham na Engeland sy betrekking as grenskommandant 
oorgeneem het, het die nuwe militere sent rum gou tot 'n dorp 
ontwikkel. Reeds in 1812 was dit ook reeds die se,tel van 'n 
assistent-Ianddros, nl. kaptein Fraser, wat aan Cuyler van 
Uitenhage ondergeskik was; en in die verbygaan moet hier ook 
melding gemaak word van 'n soortg,elyke benoeming verdeI' na 
die noorde toe, waar die jong Andries Stockenstrom as assis
tent-Ianddros van Graaff-Reinet 'n middelpunt moes uitsoek 
vanwaar hy di,e oostelike dele van die groot noordelike, distrik 
moes administreer en van Kaffers skoonhou. Sy oog het eel's op 
Grootfontein naby die teenswoordige Middelburg g,e,val, maar in 
Junie 1813 het hy Buffelskloof, die leningsplaas van 'll selmre 
Piet van Heerden, as meer sentraal-g.e,lee uitgekies. Van Heer
den het 3,500 riksda1ers skadevergoeding gekry, en op die 
spesiale versoek van die dankbar,e, noordelikoe grensboere self 
het Cradock in 1814 sy eie naam aan die nuwe dorpie op die-
Visrivi,er gegee. 

Om die grensbewaking nog meer ,e,ffektief te maak het 
Graham reeds aan sy ondergeskiktes die bevel gegee om aUo
manlike ronddwalende Kaffers, wat 001' die, grens kom, as, 
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vyande te beskou en te skiet. Cradock het hiermee heeltemal 
:akkoord gegaan, en hy het verwag dat Vicars non nie meer baie 
moeite sou he om die grens skoon te hon nie. ~J a, hy het selfs 
reeds aan 'n moontlike vermindering van di'e grenswag gedink. 
IIy het di~ Kaffers natuurlik te gering goskat. Solank so os die 
moontlikheid om veo te roof voorhande was, sou die verhoogde 
gevaar hune weI versigtiger maak, maar s,eker nie afskrik nie. 
Die witman was nou oenmaal di~ verklaarde vyand, en menige 
jong Kaffer het sy manlikheid bewys deur die Zobola vir sy 
aanstaande vrou oorkant die grens to gaan haal. Die v,eedief
stalle het dns aangehou en toegeneem. 

Cradock se posiesie was moeilik. Teen die sin van lord 
Liverpool het hy die oorlog teen di,e Kaffers begin. In die tus
sentyd h~t Liverpool Eerste Minister van Engeland geword, en 
lord Bathurst~ wat uit met hom volkome eens was 001' "the 
impolicy 'u£ systematic warfare with the Caffres," het die port'e
feuljie van oorlog en kolonies in sy ka,binet gekry. Om sy 
eiemagtig,~ optrede te regverdig moes Cradock dus in staat wees 
om so gou suo::; mOGntlik te rapporteer dat al die moeilikhede 
op die grens 001' was, en dat die Kaapse garnisoen nie meer vir 
'n groot deel in die binncland sou gebruik word nie. Bathurst 
het hierop aangcdring. Napoleon was nog ni,e verslaan nie; hy 
was trouens op pad om met 'n ontsaglike 1eer die laaste ge
vaarlike vyand op die vasteland van Europa, nl. Rusland, te 
onderwerp, en niemand kon vooruit weet dat sy dramati'ese val 
S'O naby was nie. Boonop het die Verenigde State van Noord
Amerika in Junie 1812 die oorlog aan Engeland verklaar en 
suksesse op s'ee behaal. 'n Aanval op die Kaap was dus nie heel
temal uitgesluit nie, en in 'n brief van Bathurst aan Cradock 
van 29 Julie 1812 vind ons o.m. die volgende: "I can only 
assure you that it will give me gr·eat satisfaction to learn that 
you have been enabl'cd to terminat£\ (the present hostilities) 
with a fair prospect of permanent tranquility in future. If S(& 

desirable an object cannot be secured without restoring to the 
'Caffres some part of the land from which they have he en ex
pelled, it would not perhaps be inc'Onsistent with sound policy 
10 make the sacrifice, if it will not interfere with the ri'ghts 
of other individuals." 

Cradock was bitter teleurgestel me,t die gebrekkige steun 
wat hy van die Engelse regering gekry het, en, soos ons nog 
sal sien, het die filantrope juis in hierdie tyd 'n sterk poging 
aangew,t\lld om die Barrow-tradi'8sie in Suid-Afrika nuwe lewe 
in te blaas. Die uitgerekte moeilikhede op die grens was verder 
genoeg om die goewerneur mismoedig te maak. Hy vra in .elk 
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geval om sy ontslag, maar hy besluit ook om self die bynes in 
-die ooste te gaan besien. In Nov,ember en DCl3emher 1813 was 
hy dan in Uitenhage en die Suurveld en het hy langs die grens 
na Graaff-Reinet g'egaan. Die bo.e,re het hom hartlik v,erwelkom, 
·en hulle versoek om die nuwe onderdrosdyskap van Graaff
Heinet na hom te noem, val juis in hierdie tyd. Sy optrede het 
hulle 001' die, algemeen grootliks bevredig', want sy standpunt 
,omtrent die aanvalle van die Kaffers was nog altyd: "They 
must be put an end to;" maar onder die indruk, soos hy was, 
van die briewe van Liverpool en Bathurst en van die t'Oenemende 
.invloed van die fllantrope, kon hy werklik deurtastende maat
.reels nie v,order goe,dkeur nile. Die Vl'aag was nl.: wat moes 
gedaan word as Kaffers daarin slaag om met gesteelde vee 001' 

,die rivier 111 hulle eie land terug fie val. Cradock wou onder 
:g,e,en -omstandighede toelaat dat die burgers hulle daarheen ag
tel'volg nie. Die grenswag moes dit doen, en die aanvoerder 
van so 'n militere ekspediesie kon met wapengeweld op di,e 
teruggaw,e. van die geroofde beeste aandring en kon ook die 
tuine van die Kaff,crs laat verniel,maar selfs as al die gesteelde 
vee geslag of wegg'esteck was, mog geen Kaffe,rbeeste in die plek 
,daarvan gencem 'Of na die Kolonie gebring word nie. Cradock 
:se instruksie hieromtrent was beslis le,n duidelik. Aan Vicars 
:skryf hy: "I shall particularly enjoin that no Kaffir cattle, 
under any pIletence of reprisal, be taken away, but that every
thing be conducted under the decided view of just retaliation 
,alone, so that even these savag,es shall not suppose we entered 
their country for plunder." 

Onder hierdie istelsel van gematigde aggressiwiteit het 
kaptein Fraser 001' die Visrivier g,egaan -om sowat 'n duisend 
beeste wat die boere van die oostelike Suurveld alweer kwyt 
'was, V:, gaan haal. Die Kaffers het hulle bai,e 001' .die witmense 
verwonder. Fraser kon maklik twee duisend beesN~ buitgemaak 
.het; hulle was daar klaar om aangeja te word, want die Kaffers 
het alles in die steek g,e.1aat en op di'e vlug gegaan; maar slegs 
'n 140 gemerkte beeste is teruggebring. Die hele onderneming 
was 'n klugspel, maar Cradock het dit nie as sulks hel3kou nie. 
By het gemeen dat die Kaffers uiteindelik tog sou insien dat 
dit vir hulle betel' was om in hulle land te bly. Van onderhan
,delinge met die, hoofde het hy egter tot op die laaste niks ver
wag nie. Hy wou Hewer die skeiding tussen wit en swart op die 
oosgrens absoluut maak. In 'n skrywe uit Grahamstad se hy: 
"They (the Kaffirs) are a people so devoid, appallently, of all 
faith and S'O intent, by natur.e" on plunder, that it would be 
idle, visionary to attempt to keep up any communication (with 
-.them).' , 
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Cradock het natuurlik in sy tyd na 'n onbevcikbare doel 
gestveef; die vasstelling van 'n olloorskreibare grenslyn was 'n 
droombeeld, wat nie, verwesenlik kon word nie; maar hy het tog
veel uitgevoer. Die ou suiwer posiesie van 1781 was eindelik 
herwin; die Suurveld was ,veer witmansland; en die oorlog en 
die daaropvolg.e,nde grensreeling het nan die oostelike vecboerc
'n mate van veiligheid gegee soos hulle lank nie geken het ni-c. 
Cradock het dus werklik 'n groot sukses van sy oostelike grens
politiek gemaak. 

§ 3. "Die Swarte Ommegang.' , 

Dat di~ nuwe poIitiek van wet en orde wat Caledon en 
Cradock ook teenoor gekleurdes en natureUe gevoer het, meer 
en meer die fihmtrope vir die spesiale VOOIT,~g van huUebe-
skermlinge, die natuurkinders, nl. om ongebonde te wees, besorg 
gemaak het, blyk in hierdi~ tyd uit die episode in ons geskie
denis wat as "dile Swart Ommegang" bekend is. Ons salons 
herinner dat Van del' Kemp en Read reeds in 1803 'n lys van 
klagtes 001' beweerde onmenslike mishandeling van Hottentots 
deur boere aan Janssens oorhandig het. Ons weet dat die twee 
Bataafse regeerders, nadat hulle die, toestande deur persoonlike 
waarneming leer ken het, die. bedoelde beskuldigings nie meer 
ernstig opgevat he,t nie, en veral daarop nadruk gele het, dat 
die twee sendelinge huUe l~ewer aan hulle eie werk moes wy en 
dit heeltemal op 'n ander 10,n betel' n'lanier moes Inrig en uitvoer .. 
Van del' Kemp en Read hd geen g'evolg aan die raadgewing~ 
van die owerheid gegee nie. Hul1~ het meer beskuldigings ver
samel en 'n gunstiger tyd afgewag. Van Cuyler het huIle nog, 
mindel' simpatie gekry, en toe hy, gesteun de,ur Caledon, die 
weg ingeslaan het om die Hottentots aan die pligte van die 
g'ewone burgerlike bevolking te onde,rwerp en 'O.a. van hulle 
geeis het dat hulle mocs ophou rondloop en, nes die blankes,. 
militere diens moes doell, het Read by die hoofkwartie,r van die 
Londense Sendinggenootskap hulp gesoek. Hy het 'n bri'ef aan 
die direkteurs gerig waarin hy bewee,r het: dat die Hottentots 
onmenslik wreed deur di'e boere behandel word, dat meer as 'n 
honderd moorde op hulle in die distrik Uit.e,nhage aIleen aan 
hom en Vall del' Kemp gerapporteer was, en dat Caledon en 
Cuyl'er albei hulle ore vir die noodgeskrei van die armsalig.c 
gekle~rdes g,esluit het. Hierdie brief is in Engeland gedruk, 
en WIlberforce h~t sy steun verleen om dit onder die ernstige
aandag van die Britse regering te bring. Op 9 Augustus 1811 
rig lord Liverpool dan 'n skrywe aan sIr John Cradock, waarin 
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by hom bcvcd om di'e klagtcs deeglik te laat ondcrsoek cn clio 
-ondel'dl'ukkcl's l'll maol'denaal's swaar tc stntf. 

Cl'adock het aUes in sy vermde g.edaan om uitvoering t.Q 
:gcc aan die opdl'ag van IJivcl'pool. Read is vl'oegtydig g'cwaar
-sku om sy hewysmateriaal g'creed tc maak en get nics t.e, soek, cn 
hy en sy vl'icndo het g 'n stecn onaangeroer golaat om die bc
·skuldigings tc staaf ni.t',. Van del' Kemp k'0n hom egtcr daarby 
nie behulpsaain wces nk~, want in Descmber 1811 is hy oorlede. 
In September 1812 het die twedc rondgaandc hof, wat spesiaal 
·die Hotte;ntotklagtos in Georg, Uitenhage en Graaff-Rein2t sou 
behandel, op reis gegaan. Dit het uit twee regtcrs bestaan, 
:Stl'ubberg en Cloet'<'. Die hoofregtcr, Van Ryneveld, sou ook 
;saamgegaan he.t, maar hy het kort tevore gesterf. Jan Andries 
-1'I'utor, die fiskaa.l, hot hom in sy amp opgcvolg, maar het nie 
ViI' Stl'ubberg' en CIoct.c v'crgcscl ni.c. Dit was gebruiklik dat 
·dic 1anddros in sy distrik voor die l'ondgaande h'0f as publieke 
:aankla.er optree, maar om die onpartydigheid van die hof bo 
:alle vel'denking tc verhef het Cuyler versoek om by hierdie 
:gclecntheid van die plig ontslaan te word, en advokaat Bcelaerts 
'van Blok1and, V{Ht as fiskaal in di.e. Bataafse tyd en as sekretaris 
van die Hoe Gercgsh'0f na 1806denr sy regskcnnis en oprcgt
hcid naam gemaak het, is spesiaal saamgestuur om die vervol
,-going te lei. Die tTurie-stelsel was nog nil', in Suid-Afrika inge
vocr nil', en die gevaar dat dk~ uitspraak van die hof ecnvoudig 
·die vooroordeeJ vall die hurgPTS sou refte,ktcer, was dus ook 
uitgesluit. 

"Die Swart Ommegang" het vier maande g·eduur. 1\1'ce1' 
·as vyftig sake teen blankes is bt'handel. Vyfticll wit mans en 
twec wit vrouens is van moord beskuldig, nog vyftien mans en 
VI'one van aanrandillg op gekl,cnrdes, en die res nm ollregmatige 
t.e,rnghouding van Hottentotkinders, v('e of lone. 1 lie beskuldi
gings, wat aan Janssens gesll bmitteer was, het almal weer op die 
tapyt gckom en die v·ermoede wat ons van die staanspoor af 
gekocster het, n1. dat hnlle te buitensporig was om waar te wees, 
is deur die ondersoek van die hof bevt'stig. I-I].el' is 'n vool'heeld 
van ernstige beskuldigings, wat klaarblyklik op die grofste .en 
moedswilligste verdraailng van feite bcrus het, en dit is k'~.mmer
kend van die meestc gevalle,:-

Martha Johanna Ferreira is o.a. daarvan besknldig, dat sy 
met opset 'n Hottentotmeid, Rachel, in 'n pondok lewendig 
verbrand het cn 'n Hottentot-kleinjong, H,e,ndrik, onmenslik 
wl'ccd mishandel het deur sy voetc· in 'n pot kokende water 
tc st'eek, sodat die tone afg'eval he.t. Na deeglike ondel'soek hct 
,geblyk dat Hachel Flick h1 haal' strl1is gcle hct, dat sy denr mevr. 

143 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



GESKIEDENIS VIR SUID-AFRIKA. 

Ferreira van kos voorsien en verpleeg is, dat sy weens haar 
sickte toegelaat is om 'n kers 'en vuur by haar te he, en dat sy 
hiermee ongelukkig in 'n winderige nag die pondok aanbrand 
gesteek en in die vlamme omgekom het, voordat iemand haal" 
kon help. Ook die geval van Hendrik het die beskuldigde in 
'n gunstige lig' voor die regters laat verskyn. Hy het agter die· 
kalwers in die veld verdwaal en verkluim geraak, en toe, hy 
eindelik na baie soek gevind en na sy baas se huis gebring is,. 
het mevr. Ferreira hom verplc1eg en sy lewe gered. Dat hy 
na sy herstel s1egs 'n stuk of wat tone kwyt was, het hy aan die 
sorg van sy n6i te danke gehad. 

Die resultaat van die hele ondersoek was as volg: In v,c,r
rew,eg die mecste gevalle, en dit geld veral van die cl'llstigste 
beskuldigings, was die getuienis van so 'n onbevredigendc aara 
dat die aangeklaagdes onmiddellik vrygespreek is; geen beskul
diging van moord is v'Oor die hof bewys nie; ,c,n slf'gs enkele· 
boetes vir te hardhandige kastyding en ligtocr vergrype is op
geIe. Daar was weI rede om te glo dat sommige blankes somtyds 
gekleurdc;s wat in hulle diens was, te swaar gestraf het, maar 
di'e lot van die gekleurde arbeider in Suid-Afrika was 001' die' 
algemeen, wat dit betllef, soos De 1\1ist dit vir ons beskrywe het, 
en die groat bohaai wat Re,ad se klagtelys in die lewe geroep 
het, was 'n griewende onreg teenoor di'e Afrikaanse volk. In 
hulle rapport het die regters geskl'yf: "That if Messrs. van del' 
Kemp and Read had taken the trouble to have gone into a 
summary and impartial investigation of the diffellent stories 
related to them, many of those complaints which have made 
such a noise, as well in as without the Colony, must have been 
considered by the,mselves as existing in imagination only, and 
cons'equently neither the Government nor the Court of Justice· 
would have been tlloubled with them." 

Hierdie saaklike bevindillg, tesam,cJ met die hele resultaat 
van die ondersoek, het die goeie naam van die kolonistc in die 
regte lig gestel. Dit was werklik 'n geval waar die, bcskuldigers 
veel slegter daarvan af~ekom het as die beskuldiges, want om
trent Bethelsdorp, die broeines van die, lastel'kampanjie teen 
die boere, het die regters gese dat dit 'n skuilplek van diewe en 
moordenaars was, en in een sin: "Laziness and idlelless, and 
consequently dirt and filth, grow there t'O perfection," het 
hulle 'n vernietigende oordeel 001' die werk van Van del' Kemp 
.e,n Read uitgespreek. So het dan hierdie aanval van die filan-· 
trope op die Afrikaanse yolk, hierdie her1ewing van Barrow so 
invloed in Suid-Afrika voorlopig weer t'Ot 'n end gekom, maar 
die niteindelike oorwinning van die redelikheid 001' fanatisme,. 
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van die waarheid 001' wanvoorstelling, sou nog baie lank op 
hom laat wag. Enkele jare later sou die man na Suid-Afrika 
kom, wat met volslae sukses en tr,e,urige gevolge die banier van 
Barrow weer hier sou ontvou, nl. dr. Philip, en in die tussen
tyd het die koloniste die belediging wat hulle aangedaan was,. 
met onwil verkrop. Hulle he,t gevoel dat hulle naam, in Europa 
altans, selfs ni'e denr die weloorwee bevinding van 'n onparty
dige regbank van blaam gesuiwer was nie, en die gevaarlike 
toestand, nl. dat die ou gevestigdebeskaafde bevolking 'n vyand 
had, wat onder die simbool van die Kruis 'n v'erbond met die 
barbarisme geslnit het, is bestendig. 

§ 4. Stoflike en Geestelike Aangeleenthede. 

Ons het ons totnogtoe alleen met die politieke ,e,n kon~
stitusionele gebeurtenisse besig gehou wat in die jare 1806 tot 
1814 vir ons volkontwikkcling van beteke,nis was. Hulle vorm 
'n verhaal wat maklik uiteeng(~sit en onthou kan word. Moei
liker is dit om na te gaan, in watter opsigte ook die ekonomi'ese' 
en geestelike. grondslae van die beskaafde samclewing in Suid
Afrika destyds aan groei en verandering ollderhewig was; maar 
hoe lastig en oninteressant ,hierdie taak ook mag skyn, ons kan 
dit nie links laat Ie nie; want as ons ophou om daarvan bewus. 
te bly dat di~ ]l;Wl; van ons voorouers, veel meer nog as ons eie, 
vir 'n baie groot gedeelte buitekant die sogenaamde "politiek" 
sy gang gegaan het, salons voorstelling van hul1e eensydig 
en onjuis word. In die ontwikkelingsbe.eld wat ons probeer 
invul, moet dus sulke prosalese sake 800S geld en marke, produk-
sie- en bevolkingsy:f.ers, die uitgee van plase en die, stigting 
van nuwe gemeentes, ens. van tyd tot tyd toot hulle reg kom, 
en by nadere kennismaking salons miskie.n eindelik ontdek 
dat hierdie dinge geensins tot die droe bene van die geskiedenis, 
behoort nie. 

Gedurende die, agtiende eeu het die Suid-Afrikaanse eko
nomiese geskiedenis 'n 'eienaardige slingergang gehad. Tye van 
ekonomiese depressie en bloe.i-periodes het mekaar afgelos, sO'os
die maer en v'et jare in die land van die Faro's. Ook die 
eerste Engelse tydperk het ons leer ken as so 'n periode van 
ekonomiese bloei, enigsins vergelykbaar met die regeringstyd 
van Ryk Tulbagh of die jare 1781 tot 1791. Tydens die Ba-· 
taafse be.wind het die slinger weer 'n entji,e teruggeslaan, maar 
'n eintlikoe depressie het nie gekoom nie, omdat die Kaa pse mark 
tog nog afsetmoontlikhede gebied het en die. droogte op 'n end 
was. Die eerste vraag is nou, of die jaar 1806 weer 'n bloei--
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periode ingdei hc,t. Die al1twoor<1 hil'rop is nie so eenvondig 
nie. As ons op di,e mark let wat na die twede Engelse ver
owering vir die boere in Kaapstad ontstaan het, dan wil dit 
-SkYll as of ongek.e,nde voorspoed onder di~ koloniste moes geheers 
het. Die groot Engelse garnis()('n van tnssen 4,000 en 5,000 
man en die sterk herlewende sk'2epsverke.e,r het 'n baie groot 
navraag veral vir koring, vleis en perdevoer laat ontstaan. Ook 
-ander tekens van toen.e,mende welvaart was aanwesig. Engelse 
handelaars wat in Kaapstad die pIck van die 'Ou Kompanjie 
jng'eneem en 'n kommersiele voorsprong onder die ongeoefende 
Hollandsspr,e.kende bevolking behaal het, wat hulle baie lank 

:80U behon, het vir duisende ponde WaI"3 nit Engeland ingevoer 
en goeie besigheid onder die boere daarmee gedaan. -Die. sen
::sus-syfers vert'el dieselfde storie. Die bevolking n.e,em vinnig 
toe, en nie deur immigrasie nie, want di'e werklike Engelse 
instroming son e.e,rs later plaasvind. In Desember 1806 was 
die getalsterkte van die blank koloniste ongeveer 26,500, en 
sewe jaar later staan dit op b~yna. 34,000. Die regeringsinkomstes 
-duie ook groot voornitgang aan: in 1806 staan dit op 516,000 
l'iksdalers en in 1813 op 1,150,000 riksdalers! IDerby moet dan 
nog gese word dat hierdie groot vermeerdering nie die gevolg 
van helastingvcrhogings was nie. Die invoerregte is enigsins 
tot voorde.el van Engeland gewysig', maar vir die res is die 

·,ou belastingskaal vrywel onaangeroer gdaat. ]~indelik wys ons 
. dan nog op die in- 'en nitvoersyfel's, wat na albei kante toe 'n 
mooi styging aantoon. In 1807 is vir gebruik hier artiekels 
tot 'n waa1'de van omtrent 90,000 rds. ingevoer, in 1810 tot 
'n waarde van 330,000 rds. en in lR13 vir byna 1,900,000 reds. 
J)aarnaas is aan Kaapse prodnkte in di,esclfde jare uitgevoer 
vir 126,872 1'ds., 316,900 rds. en 780,405 l'ds. r,cspektieflik. 

Dit lyk alles baie mooi, maar as 'Ons non verda' in aan
merking neem die opgaafsyfers vir die wyn- en graanoestc en 

. die vcestapel in hierdic jar,e., dan skyn dit waarlik nie asof ons 
m8t )n groot vermeerdering, wat prodnksie hetref, te docn het 
nie. Nou moct ons dadelik erkcn dat die opgaafsyfcrs baie 
onbetr'Oubaa1' was, ,en dat dit dus verkee1'd sou wees om tc veel 
betekcnis aan hulk te heg, maar as daar 'n algem.enc en sterk 
vcrmcerdering van produksie in hierdie tyd plaasgevind het, 

,dan leon OIlS tog verwag het om enigsins duidelike tekens daar-
van in die opgaafsyfers t'8 sien. Dit is nie die gcval nie. Ver
-gelyk hiervool' die volgende syfers: 

Veeb.esit vam J(oloniste. 
1807: 
1813: 

Be-este. 
200,000 
255,000 
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Oeste. ](ol'ingoes (mud). 1Vynoes (leer). Brandew'ytn (leer). 
118,000 9,433 841 
135,000 6,724 [)79) 

Die verklaring van die skynbare lwntradiksic tussen pro-· 
duksie en in- en uitvoer moet dan ook gesoek word nie. aIleen 
in die onbetroubaarheid van die opgaafsyfers ni·c, maar ook in 
'n ongclukkige finansiele politiek wat destyds gevolg is en wat 
die ,ekonomiese toestand, nietecnstaande dile goeie mark, nadelig. 
belnvloed het, en dit vir ons, nes vir ons voorouers van 'n eeu 
gelede, baie moeilik maak om 'n suiwer bceld van die werklike 
ekonomiese toestand te kry. 

In 1806 was daar in omloop aan die Kaap 'n bedrag van 
ongeveer 2,086,000 riksdalers, en die ekonomiese vooruitsigte 
was so gunstig, dat hul1e in ruil vir Engelse geld of Spaanse 
dalers hulle oorspronklike waard~ van 48 stuiwers of 4/- weer 
gekry het. Vol gens die kapitulasie-v'Oorwaardes is hulle tra-· 
disionele waarde gewaarborg, en die algemene opvatting was; 
dat him'onder 418 stuiw.~rs verstaan moes word; maar hoe mense: 
ook oor die juistheid van so 'n opvatting lmn en kan y.erskil,. 
een ding is seker, nl. dat di·e riksdaler teen minstens 40 stuiwers.. 
of 3/4, sy gewone koers na 1795 gewaarborg was. Van 1806. 
tot 1809 het die wisselko.ers dan ook die ge100f aan 'n betl'ek-. 
like hoe waarde van die riksdaler versterk. Baird het we}. 
sowat 83,000 nuwes laat druk om graan mee op te koop, en 
miskien gedeeltelik as g,c1volg hiervan het die waarde gedaal 
van 4/- in 1806 tot 3/4 in 1809, maar die vertroue ill die 
Kaapse papiergeld was nog nie geskok nie. Pas, egter, was. 
Ca1edon hier, of hy begin met aan di~ riksdaler te peuter. Die 
geldmanne van Kaapstad kla by hom dat daar te min geld 
in omloop is. Hy neem hulle besware baie ernstig op, omdat 
hulle hom oortuig het, en ook omdat hy geld nodig had om 
nuwe drosdye, tronk.~ en kerke tie bou, en reeds in ~-'ebruarie 
1808 skrywe hy aan die Britse regering om verlof om dile kapi
taal van die Leningsbank met 400,000 nuwe papierriksdalers. 
te vermeerder. Hy wys in sy brief op di~ eienaardige gewoonte· 
van die koloniste om hulle geld in kiste te bere, waardeur 
groot somme vir 'n lang tyd aan die verkoer onttrek word, en 
wat o.a. tot g,~volg het dat die heJ.e kapitaal van die Lenings
bank, 810,000' rds., uitgeleen bly. Die Engelse minister,. 
Castlereagh, was baie gelnteresseer om dit te verne em, en in 
lVlei 1809 skrywlc hy 'n lang brief aan Caledon met die vol
gende inhoud: 

"Dit wil my voorkom asof die Leningsbank 'n baie slim 
plan was om deur die uitgee van papiergeld die lIegeringsin-
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komstes te vermeerder. In Eng.e.land (as die regering geld 
nodig het) word skatwissels uitgegee, waarop die staat byna 
(5% rente aan die intekenaars betaal, maar aan die Kaap druk 
die reg.e;ring eenvoudig papiergeld, leen dit aan die mense en 
kry 5% rente van hulle. Verder blyk dit dat die Koloniste 
daar versot op is om die gdd waarop hune moetrente betaal 
te bere. Die verstandigste. politick lyk dus vir my om di,-~ 
papiergeld t-8 vermeerder, sodat die Koloniste genoeg sal h~ 
om te belle en die handelaars om me.e, besigheid te doen." 

Na die ontvangs. van hierdie brief het Caledon g'n gras 
. onder sy voete laat groei nie. Hy vra onmiddellik verlof om 
~en miljoen papierriksdalers uit te gee, 500,000 as addisionele 
kapitaal vir die bank en 500,000 vir publieke werke en geboue. 
J,Jiverpool, die Engelse minister van oorlog en kolonies, het gee.n 
heswaar hierte:en gehad nie, en in Junie ·1810 is die kapitaal 
van die Leningsbank met 'n halfmiljoen riksdalers vermeerder. 
In Cradock se tyd is ook die twede he1£te in omloop gebring, 
80dat daar teen di:e middel van 1814 in omloop was meer as 

.3,100,000 papierriksdalcrs, vergelyk met 2,086,000 in 1806; 
m.a.w. op die krediet van die regering aneen en as gevolg een
voudig van 'n regeringshesluit is die papierriksdalers, wat die 
gelq van die Kaap was, '1inne vier jaar met byna 50 % ver
meerder. 

Laat ons good begryp dat ons hier gladnie met 'n finan
~i~n.e transaksie te doen het, waaT,by aan die voordeel van een 
of ander persoon gedink is nie, en dat die hele som onder be
hoorlike outorisasie vir die belange van die land gebruik is; 
maar laat ons ook nie vergeet nie dat dit moeilik sal wees om 
in die geskiedenis van beskaafde volke baie voorbeelde van 'n 
c'\ve roekelose omspringery met geldwaardes te vind. Die gevolge 
het nie lank op hulle laat wag nie. Die papierriksdalers het 
vinnig gedepresieer. In 1809 staan dit op 3/4 en in 1814 op 
2,1'3! Dieselfdehandelaars wat om die velmeelldering gesmeek 
het, sing nou 'n ander deuntjie. Hulle kla by Cradock dat die 
Engelse wissels, waarmee hulle hul skulde in Engeland vir in
gevoerde artiekels moes betaal, so verskriklik duur word. VV' aar 
hulle in 1806 5,000 riksdalers vir 'n wissel van £1,000 betaal 
118t, moes hulle nou by die 9,000 riksdalers in ruil daarvoor gee, 
en by iedere veiling van wissels het hulle waarde in riksdalers 
gestyg. Die' pryse van ingevoerde artiekels veral het geweldig 
in die hoogte geg'aan, en ofskoon die boer weI iets meer vir sy 

. produkte gekry het, moes hy soveel meer vir koffie, suiker, yster, 
,veefsto\vwC, 811.'3., betaal, dat hy op slot van sake nie veel beter 
af was nie. Baie swaar jare het vir die monse aangebreek, wie 
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'1!tC salarisse in riksdal:ers vasgestel was, die landdroste, predi
kante, regtel's, ens. Slegs In klein groepie het uit die depresiasie 
'~/an die riksdaler voordeel getrek. Dit was die hoe beamptes 
wie se salarisse in pond sterling bereken was; en dit was 'n 
baie onge.sonde toestand dat juis die mense, n1. die goewerneur 
en sy hoofde van departemente, wat daal' geldelik by gebaat 
het, as die Engelse wissels duur verkoop is, want hulle het ook 
dan meer riksdalers per maand aan salaris getrek, die wissels 
,op die mark gebring het. Ook vir die Bl'its(' regering was die 
finansiele politiek van Caledon buitengewoon voordelig. Die 
pryse van die Kaapse produkte het ook weI gestyg, maar glad 
nie so vinnig soos die van die Eng'else wissc1s nie, en volgens 
l~ngelse geld was dit moontlik om die Britse soldate hier baie 
~'oedkoop te voed en perdevoer en skeepsprowiand teen geringe 
l)ryse te kry. 

As ons nou weer ons oog 001' die syfers laat gaan wat 
~kynbaar van 'n groot v,ermeerdering van die Kaapse produk
.sie en rykdom gctuig, dan sal ons si~en dai voor ons 'n suiwer 
herekening kan maak, die syfer'S gewysig moet word. So moet 
b.v. elke som in riksdalers van 1814 of 1815 met byna die helfte 
verminder word, voordatons dit met 'n bedrag in 1806 kan 
vergelyk. Nou is dit weI waar dat selfs as ons met die depre
.siasie rekening hou, die regeringsinkomstes en die in- en uitvoer 
nog altyd 'n mooi vooruitgang aandui; en die feit dut daar met 
] 806 weer 'n bloeiperiode vir die Kaap aangebreek het, laat 
hom dan ook nie we-gredeneer nie. "\¥ aar ons egter hier op klem 
\vil Ie is dit: dat die finansie~e politiek deur Caledon ingelei, 
baie ongesond was en uiteindelik die hele Kolonie nndeEg moes 
.affekteer. Cradoek het dit duidelik ingesien, en met sy gewone 
deurtastende moed was hy ook dadelik met 'n plan gereed. Som
Inige mense het die teorie verkondig dat die depressie van die 
.riksdaler nie di,e gevolg van inflasie ('n teveel aan papiergeld) 
was nie, maar aIleen deur 'n ongunstige handelsbalans y:eroor-
8aak is. Die Kaapse handelaar:s sou nl. teveel arti.ekels uit Enge
land ingevoer het, en hulle sou dus die grondbeginsel, nl. dat 'n 
land net vir soveel in 'n ander land kan koop, as wat in sy eie 
land of 'n ander land aan die vreemdes verkoop is, verkrag het. 
Vandaar dan hulle mo:eilikhei.d om genoeg Engelse wissels te 
kry! Vandaar die feit dat hulle mekaar nou by die veilings van 
wissels .opgeja het! Aan hierdie verklaring het Cradock nie 
geglo nie, en ons mag hi,er se dat dit nie die juiste verklaring 
is nie. As 'n mens die syfers nagaan, sal gevind word datdie 
waarde van die Kaapse produkte wat in Suid-Afrika aan Britse 
iroepe en skepe en in Engeland verkoop is, ruim. voldoende was 
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