
DEEI.I A. 

GROEI EN WOE LING (1679 -1707). 

Hiel'die tydperk val in twee dele, en so verskiU,end is hulle 
van mekaar, dat hulle as twse aparte periodes van ons geskie
denis moet beskou word. Daarom word Boek III onderverde€l 
in dele A €n B. 

In deel A, wat die regeringstyd van die Van der Stels om-
vat, is groei op v·elerlei gebiede ,en onder drama6ese omstandig
hede, maar nog altyd binn.e eng ~eogra:fiese grens:e, die hoofsaak. 
Skokkoende g,ebeurtenisse volg mekaar snel op, 'en interessante' 
historiese figuDe tDee op di,e: voorgrond. Die e:envoudige llie-er
setting word nou werklik 'n belangrike kolonie, maar af~e'Sien 
van 'n paar v.e-eboer-pioniers woon die koloniste nog altyd suid 
en w,ss van die l8terste bergre.eks. Die regeringstelsel kry sy 
beslag :en ne.em, ook wat sy onderdele betref, die vorm aan, wat 
dit tot die end van di,e Hollandse tyd sou behou. Die koloniste, 
deur emigrasi,8 aansienlik versterken in 'n gem·e.enskaplike stryd 
tot 'n hegte eenheid verbind, staan klaar om dioe' binneland in 
te trek. 
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HOOFSTUK I. 

SIMON VAN DER STEL (1679 -1699). 

§ 1. Simon van der Stel en sy Famielie,. 

Simon van dar St·el is op 14 Oktober 1639 op :Mouritius, 
waar sy vader Adriaan kommandeur was, gebore. Al~smeen is 
later ge;glo dat hy nie die seun 'Van dile wettig:e eggenote van 
Adriaan van der Stel, Maria Lievens, was nie, maar weI van 
'n gekleurde vrou, Monica da Costa, of, soos di,e Nederlanders 
haar genoem het, Mai Monica van de Kust, en sy donk!eT gelaats~ 
kleur ne:t hierdie geloof nioe t:eengespr.eek nie. Hoe dit ook sy, 
Simon van der Ste:1 het 'n goeie op'Voeding in Nederland gekry 
en is daar getroud met Jacoba Six, 'n dame uit e:en van di'e haste 
fami,eIies van Amsoordam. Nes sy vader, net hy in die di-ens 
van die Oosindilese Kompanjie getree, .en in 1679 is hy tot op~ 
volger van J ohan Bax henoem. Op 12 Oktober 1679 het di.l) 
nuwe kommandeur (di,e goewerneurstioetel het hy eers in 1691 
gekry) sy pIigtle aan die Kaap aanvaar. Sy vrou het hom nie 
hierheen 'Vergesel nie, en hul1e het mekaar nooit weer gesi,en nie~ 
maar al vi,er sy seuns net 'n geruim·e tyd h1er deurgebring, en 
die oudste, WiUffill Adriaan, met Frans, die Benjamin van die 
famielie, sou 'n onsterflike berugtheid onder di·e Kaap&e kolo~ 
niste v€rwerf. 

Simon van d,er Ste1 verdien om aan die hsgin van 'n nuwe 
periode in ons geskiedenis op die voorgrond geste1 te word. Hy 
was merklik 'n man van buitengewone bekwaamheid en energie, 
·en hy het veel tot stand gebring. Sy r.sgeringstyd word gek'en~ 
merk deur groot aktiwiteit op baie g.ebiede, deur groei oen ont
wikkeling in 'V,erskiUende rigtings, o8n by aUss wat plaasgevind 
het, was hy direh: of indirek betrokkoe. 

§ 2. Kolonisasie tot 1687. 
J an van Ri,ebe·ek het na Suid-Afrika gekom sonder 'n plan 

of 'n opdra1g om 'n kolonie te stig. Toe Simon van der Sted 
sy werk hier begin, was die twede geslag van egte koloniste reeds. 
m8terderjarig, trek dis veeboere al oor die Kaapse viakte na die 
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Eersterivier, bestaan Kompanjiesposte in Hottentots-Holland en 
by die Tierberg :en Sandanhabaai, 'en was kolonisasie, wat Suid
Afrika betref, 'n ondsrdeel van di,e praktiese politiek van Here 
XVII. Waar Jan van Riehe,ek die Stigter t'e:en Wil en Dank 
net di,e bal wat reeds aan dis 1'01 was vorentoe stoat; maar dat 
was, kon Simon 'van del' Stel na hart,(:lus koloniSleer; hy moes 
hy dit so ver gebring het, moet in die ,eerste plek aan sy ywer 

·'en gieesdrif toegeskrywe word. Hy was 'n vurig'f! N,ederlands.e 
patriot, en van die staanspoor af was dit sy groot ambi,esie om 
hi,er 'n nuw,s Nederland te laat ontstaan, 'n egt,e koloni,e van 
·die moederland met 'n digte, hardwe'rkende, landbouende deur
·en-deur Nederlandse bevolking. Vera1 een ding hst hom by die 
uitvoering van sy planne gedur~g gehinder, - di,e gebrek aan 
koloniste. Al sy aanmoediging e'n al di,e propagandawerk 'van 
Here Meesters in Nederland kon die immigrasiestroom nie baie 
groot laat word nie; s:elfs groot Europese omwen'beling.e, waarvan 
. ons sal moet melding maak, hetop slot van sak,e slegs 'n paar 
honderd nuwe inwoners hierheen gebring; maar die kommand,8ur 
was miski,en ook 'n b~etjie te kieskeurig: die immigrante moes 
deleglike, hardwsTkende mense Wiees, ,en liefs g,etroud daarby, en 
om die :eg-Nederlandse k1,eur van di,e Kolonie tie bewaar, wou hy 
ni·e tie Vieel vreemde1ingl~: toelaat nie. 

Die koloniser,ende neiging van Simon van der Stel het dade
lik aan die dag getr.ee. Dri,s weke na sy aanvaarding van die 
regi':ring gaan hy op Deis na Hott,entots-Holland om die buite
paste 'be inspekte,e'r en die land te leer k,Bn. Hy keel' op 'n om
weg terug en ber'eik so di'e mooi dal waar Stellenboschvandag 
g.elec is. 'Op 'n I~iland tussen twee lope van die E,ersterivi,er, 
onder 'Hen van die pragtige borne waarm'8,e die dal bedek was, 
slaan hy sy tent op, en toe hy so die kabbclende waters en die 
vr-ugbare aard'81 in lentegroen en geurige blomme gedos, hesien, 
besluit hy om die kolonisasie hierhsen uit te brei. Hy noem die 
p1ek St·eUenbosch, en na sy terugkoms in Kaapstad is bekend 
gemaak dat plase hi.er beskikbaar was: die koloniste kon self 
hulle grand uitsoek IBn sou sove,el in eiendom kry as wat hull.e 
kon bewerk; hulle kon ook vee aanhou en die onopgemete Kom
panji,esgronde vir w{'i'V,eld gebruik; die aanplant van tabak was 
,egter v.srbode, want dit kon aanleiding ge>e tot die onwettige 
v-eeruiJ. Te:en die end van die jaar 1679 het een boer hom releds 
hi'er kom vestig, en voor di.e winterreens van die volg.Bnde jaar 
hegin val, het ag famielies hom g.e'Vo1g. 

Stellenbosch het dus as 'n landboukolonie ontstaan. Van
claar sy snelle ontwikkeling tot 'n dorp. In September 1683 woon 
claar reeds 'n dertig famidics taamlik naby mekaar, en hulle 

102 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



SIMON VAN DER STEL (1679 -1699). 

versoek di-e Politiljk:e Raad om 'n sieketrooster aan t(:: stel, wat 
Sondags 'n preek vir hulle kan l-ees en in die week as onder
wyser werksaam kan w,e!es. Aan hierdie v:erso.ek is onmiddoeHik 
voldoen j 'n woonhuis vir di-e onderwyser m,et 'n groot saal 
daarin, wa took vir kerklike doel,eindes geskik was, is op koste 
van aile Kompanjie opgerig, en Sybrand Mankadan het sy intrek 
daarin g,e:neem ,en die e,erste liggi-e in die groot vuurtoring 'van 
onderwys, wat latler hiler sou brand, aangesteek. Simon van der 
Stel het 'n lewendige belangstelling in sy stigting getoon. In 
1686 het hy, in navolging van die vadterlandse gebruik, 'n k-m'
mis op Stellenbosch ingestel, wat daarna jaarliks gehou is. Dit 
het van 1 tot 14 Oktober geduur en was 'n groot feestelikheid 
wat nie alleoHll deur die burg/ers van die omgewing nie, maar 
ook deur die Kapenaars bygewoon is. Miliesi-e-oef-eninge, skyf
skiet na 'n houtpappegaai en vermaaklikhede van allerlei aard 
het di,H dae ge'vul, en op di-e laast'e dag, di,e v,erjaarsdag van die
kommandeur, het hy die gelukwoense van die burgers ontvang. 
Dan was ook skoolvakansi,e, en di,e kinders, in deftig,e prosessie
met M:eest,Hr Mankadan aan die hoof, het hulle felisitasies by die 
van hulle ouers gevo-eg. 

In 1685 het H,ene J\le,esters in Nederland weer op 'n groot 
skaal probeler om emigrasi,s na Suid-Afrika aan te moedig. Baic 
gunstig-e voorwaardes is aangebied: geskiktoe koloniste sou kos
teloOos hierheen gebring word,eiendomsplase so groot soos hulle
kon bewerk ontvang, en benodighede uit d1e Kompanjies-pak
huise op krediet kry. Skikkings is ook g-etr·ef om fatsoenlike 
wosesmeis1es onder behoorlike goeleide te stuur. As gevolg van 
hi,f:.'rdie pogings het die immigrasiestroom in Suid-Afrika tog
toegeneem, en nuwoe 'vanne, soos Bey,ers, de Kl,erk, Moller, My
burgh, .Prinsloo, Russouw, Scheepers, ,HIlS., duik in ons same
lewing op. By die k,ermis van 1687 op Stellenbosch het geblyk 
dat meer as twint~g koloniste graag plas-e wou he. 'n Twede 
bi-nn.elandse stigting was dus moontlik, en op 16 Oktober he.t 
Simon van der Stel oor Helshoogte gery en grond langs die 
Bergrivier op di-es-elfde voorwaard-es soos in Stellenbosch uitge
deel. Die nuwe landbou-kolonie het ook betI"8klik gou en veral 
na die kams van die Hugenote digbevolkt-e punte hesit, en so 
ontstaan aan die voet van die rotsbekroonde berg, wat in Van 
Rieheek se tyd sy naam gekry hffi, 'n nuwe dorp, die Perel, wat 
heerlik en gunstig gelee, op baie gebilede, onderwys, landbou en 
industrie, 'n hoofrol in ons ontwikkeEng sou sp8ls1, ,00 'n jaar 
later die me.er afgesondterde, bergomkranste Franshoek. 

Die aankoms van die die Hugenote word somtyds as die
groot mylpaal in dioe kolonisasirs van Suid-Afrika g.edurende die-
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liollandse tyd beskou. Ons sien egt~er dat Simon van der Stel in 
die eerste ag jaar van sy regering ::11 die dele ge'Open 1.et waar 
huUe lat·er sou woon; ,en teen die end van die jaar 1687 het die 
Kaapkolonie ook wat di.s· getalsterkte van die blank inwoners 
betref, reeds mooi vooruitgegaan. Die koloniste was 001' die 
600 sielle sterk; hul1e 10et 3,000 h~~este en 30,000 skape besit, 
-2,000 mud graan g·ooes, en 'van 400,000 win@erdstokke wyn 
glepars. Die verfraaiing van die boland deur die aanplant van 
,akkerbome, 'n lieflingsidee van Simon die Boomplanter, soos 
hy we] mag g'enoem word, en dile verandering van di.S' prosaielSe 
Kompanjiestuin in Kaapstad tot 'n weroeldberoemde botaniesf:J 
paradys, datrer oak uit hierdie jare. 

§ 3. K'onstitusionele Ontwikkeling. 

Die hS'langrikste konstitusionel,e nuwigheid in die tyd van 
Simon van dler Stel staan in di,s noust·e w3rband mlet sy koloni~ 
serlende aktiwiteit. Onmiddellik na die stigting van Stell en
bosch is die behoefte g:evoel om vir die nUWoe distrik 'n hestuur 
t'e sklsp, en gedeeltelik am die administrasiekoste laag te hou, 
ged.~,eltelik as gevolg van die natuurlike instink van dile Neder
lander vir selfregering, is hierdie taak aan die ingeset,s'nes 'Van 
die distrik self opgedra. 

In 1682 het die Politileke Raad uit di'e bur@ers van Stellen
bosch viiSI' h€temrade aangestel. Die he1£te sou elIDe jaar aftree, 
en uit 'n dubbeJ.e lys, deur die koUegi:e 'van heemrade self op
g,estel, sou die Politi-eke Raad hulle opvolgers henoem; - dus 
W,fler die stelsel van ko-opsie onder regleringskontrole. Sybrand 
l\Iankadan was distriksekrletaris, en onder die eersi'e heemrade 
kry ons manne soos H,enning Huising, wat twintig jaa.r later 
'n groot rol in ons g.8ski:edenis sou speel, len G.f~rrit van der Byl, 
Jan Mostert, ens., stamvaders van bekende AfrikaanSte famielies. 

In April 1685 het 'n gevolmagtigde kommissaris van Hlerle 
XVII, H,endrik Adriaan van Rheede tot Drakenstein, Hl8'er van 
Mydrecht, dile Kaap besoek en drie maande hier 'y,erto.ef, en deur 
hom is die sist'88'm van plaaslike se1£bestuur in die vorm be
kragtig, wat dit gedurl~:nde dile hele Hollandse tyd en nag langeI' 
sou behou. 'n Regeringsoeampte met die tietel landdros is tot 
voorsiU2,'r van di,e hoi van heemrade benoem, len di,e pligte .::m 
hevoegdhede van hierdie liggaam is duideliker omskryf. Dit sou 
'n geregshof mf:~t beperktle jurisdiksie wees; ons kan dit met 'n 
hed'endaags,8' magistraatshof ver,glelyk. Dit sou egter oak admi. 
nistratatiewe funksies, 800S di,e van ons munisipale en distriks· 
rade hesit. 
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Die histori,ese oorsprong 'van hi,erdie kollegic moet in Neder
land ,enmcer dirck in Batavia gesoek word. Die Nederlanders, 
prakties soos hulle was, het ou beproefde vaderlandse instellings 
na di,e kolonies oOl·gebring. Die dykgraaf met sy he'emrade wa~ 
'n bekende plattelandse bestuursvorm in Nederland, en in dit 

.. , Ommelande" van Batavia, waar ook vrye landbewoners woon
,agtig was, vind ons van dile vroegste tyd af 'n hof 'van landdros 
en he,emrade. In Oos-Indie het dit geen belangrik,e ontwikkeling 
d,eurg'emaak of gevolge gehad nie, maar in Suid-Afrika het 
hi,erdie inst:elling, na mat'e die koloni,s hom uitgebrei 1et, meer 

"en meer die belangrikste orgaan geword, waardeur die kolonist.e 
dir31de seggenskap in die b81eer van die land kon uitoef·en. Ons 
moet die betekenis van so 'n kollegie nie onderskat nie. Lokal:e 
,selfbestuur is 'een van di,s groot waarborge van die konstitusio
nde vryheid ten is, histories beskou, die leerskool waardeur 'n 
yolk moet gaan om werklik selfregerend te word. Di'e feit dat 
·die heemrade en die burgerlike Ie de van ander kollegi'es nie vol
gens ons moderne begrippe gekies is ni'e, mag ons ook nie op 'n 
dwaalspoor bring nie,. Verteenwoordiging deur volkskeuse is 
'n idee wat eers veel later algemeen op die voorgrond sou tree 

,en die heemrade, burgerradte, ens., het hulle werklik as die ver
tee.nwoordi,gers van hulle mede-koloniste beskou. 

Komrnissaris van Rheede het ook in 'n ander opsig werk 
van blywende konstitusionele betekenis verrig. Die eerste afsk·ei
ding 'van die magtte van die sentrale regeringsliggaam is denr 
hom prinsipieel deurgevoer. Hy het die regterlike bevoegdhe.de 
van die Politi eke Raad as sulks wegg'eneem 'en hulle aan 'n 
nuwe liggaam, die Raad van Justiesie, opgedra. Ag beamptes 
daaronder die kommandeur as voorsitter, en die ander sewe, met 
,een uitsondering, ook reeds lede van die Politieke Raad, het in 
die geregshof sitting gekry, en by hune is toege'voeg die twe~ 
burg,errade, wat van nou af hulle m,::g van sitting in die Politi·eke 
Raad verloor. Die vraag kom dadelik op: of di,e koloniste dan 
voortaan geen vertteenwoordiging meer in die sentral,s'r'egerings
liggaam g,eihad het nie ~ Dit is waar, teoreti,es was huUe heel
tcmal daarvan uitg-esluit, maar ons vind dat di,e' burgerrade nie 
alleen l'1egters was nie. Hune is meer en meer ook as 'n apartc 
koUegie beskou, aan wie die munisipale beheer van Kaapstad 
opg,edra is, en wat daarby di,e onbeskrewe reg 'verkry het om 
,die Politieke Raad met advioes t,e' dien omtrent sake wat di,f:: 
'koloniste aangaan. 

Gelyktydig nret die benoeming van die eerste heoemrade is 
'vir Kaapstad 'nondergeskikte r·egterlike liggaam in die Jewe 
~geroep, di,e "Hoi -van Kleine Sak€." Dit het 'n beperkte juris-
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diksie gehad, het uit twee beamptes en twee burgers bestaan, en 
is op die gebruiklik.e mani·er deur ko-opsie. aang.e:vul. 

Die beginsel van desentralisasi.e ·en die neiging om die· 
administrasie van die land vir 'n groot deel aan w~trteenwoordi
gars 'van dile koloniste op te dra, tree so gedurig te voorskyn -
ook in die aangeleenthede van die kerk, wat natuurlik 'n staats
instlslling was. Die inwoners van SteUenbosch, soos trouens al 
die later gesla,gte van grenshewoners, net o.a. drie dinge van die 
regering begeer: 'n goedingerigte distrikshestuur, 'n skool en 
'n 'eie geme.entle. Ons het gesien hoe die ,serste twele aan hulle 
g.egee is. Ook die laaste het gou gevolg. Tydens die kisrmis 
van 1686 is besluit om tot die bou van 'n kerk oor te gaan, en is. 
hepaal dat di·e pr.edikant van Kaapstad voorlopig om die drie 
maande in SteUenboscR sou preek ·en nagmaal uitdeel. In. 
Desember 1686 is Dirk Coetsee'van Coetsenburg tot eerste ouder
ling van die nuwe gem-eente deur di.~ Politi-eke Raad henoem, en 
kort daarna vind ons hier 'n kerkraad, nes die waarmee ons in 
Kaapstad kennisgemaak het. 'n Predikant net w>8liswaar nog 
ontbre,ek, maar dit was juis die eienaardigheid van diie demo
krati>8se Kalvinisme dat 'n nuwe gemeente ook sonder die on
middellike teenwoordigheid van 'n -eie predikant kon ontstaan. 
'Onder Episkopa1e (Rooms-KatoHeke len Anglikan.e) is dit on
moontlik, want daar is die geestelike l.ei.er di.e onontbe·erlike· 
kern van elke kerklik-administratiewle eenheid, maar die pres
bit·eriaanse of Kal vinisti.ese k.erkordening berus in die .eerste 
instanS:L9 op die gemeentel:ede ,en hulle vert'e.&.rlwoordigers, die
kerkraad. 

'n Verdere blyk van die Nederlandse neiging om nie te veel' 
mag in dil8 hand van een persoon of liggaam te konsentreer nie, 
was dit8 aanst,911ing van die Independents Fiskaal. Ons het 
reeds in Van Riebeek se tyd 'n fiskaal aangetref, maar hy was 
'n ondergeskikt:e beampte. In die Franss, koloni'e, Kanada, was. 
naas die goeWerI19Ur moet sy raad 'n baie belangrikie onafhank
like beampte, di-e intendant, wat direk aan di,e koning verant
woordelik was, en :eintlik aangestel is om die werksaamhede van 
di,9 ,goewerneur te kontrollser. W'e-ens die toene:mende private 
handel van die beamptes en ander misbruike het H.eI'te XVII 
in hierdie jar·e besluit om 'n soortgelykie: amp in hulle besittings 
in te voer, len die g.e'volg was die aanstelling van Ind'ependente 
Fiskaals. Cornelis Joan Simons het as eerste: die betrekking 
vanaf di·e jaar 1689 aan die Kaap bekle:e. Hy en sy opvolgers. 
was direk aan Her·e XVII verantwoording skuldig. Hulle het 
sitting op die Politiekre Raad g.eihad, was veral belas :met die 
opsig oor die justiesi:ewese en die finanS:L9S, en h.et v.erder die reg~ 
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~g.ehad om alle reg,8ringstukke in te sien. Die instelling van hier
.. die amp het nie die v·erwagte vrugte afgewerp nie. Dis fiskaal 
was aUeen in naam onafhanklik. Sy salaris was te klein, en hy 
is toe,gelaat om dit met 'n derde 'van dile' boetes deur hom 0pg€le 
aan te vul. Hi·erd:i.e vergunning net maldik tot misbruik geIei, 
en dit is geen toeval dat ons geme:enste k1e·in roofvoiel die naam 
Jan Fiskaal gekry he:t ni'e. 

0118 staan reeds in die tyd van die Hugenote. Ons sal nou 
-daartoe oorgaan om die buitelandse omstandighede wat tot hulle 
korns hierheen aanleiding gegee het, bloot te Ie. Ons wil eindelik 
-.egter nog 'n keer daaraan herinner da t die groei en on twikke-
ling wat somtyds aIleen as die gevolg van hulle verskyning 
-beskou word, reeds v66r hulle aahkoms baie duidelik bespeurbaar 
was. Die H ugenote het weI ons volkskarakter verryk, maar 
die hoofrigtings van ons geskiedenis is nie deur hulle bepaal 
nie. 

§ 4. Die Buiteland. 
'n Groot kenmerk van die Kalvini'sme was sy nmgmg om 

-teen bestaande regerings in verset te kom, 'n neiging wat hom 
·egter denr die omst8Jrrdighede opgele is. I.luther het met die 
steun van die Duitse vorste sy hervomning deurgesit; in Enge
land is die A;nglikaanse staatskerk denr Hendrik VIII, Eduard 
VI en koningin Elisabeth tot stand gebring; die Kalviniste 
daarenteen moes gewoonlik vir die erkenning en handhawing 
van hulle godsdienstige regte teen hulle eie vorste veg, en hulle 
het derhalwe ook onder al die Protestante die meeste krag ge
·openbaar. Die onverskrokke "Ironsides" van Cromwell, wat 
hulle eie koning op die skavot gebring het, en die dapper Gense, 
-teen wie se hamerslae die geoefende leers van Filips II nie be
stand was nie, is tiepiese voorbeelde van die strydlustige Kalvi
niste. Die Franse Hugenote was van dieselfde stoffasie. 

Johannes Kalvyn is in 1509 in Noyon, 'n stad in Noord
Frankryk, gebore. As student in Parys en elders het hy met 
l.Juther se geskrifte kennis gema8Jk, ,en in 1535 was hy reeds 
So 'n uitgesproke Protestant, dat hy sy geboorteland moes ver
laat en in Switserland hom skuilhou. Hier het hy in die vol
gende jaar sy groot werk, die" Christianae religionis institutio," 

. uitgegee en daarmee die grondslag van sy hele leer vir alty;d 
neergele. Ons weet hoe hy verder in Geneve sy leersteLsel in die 
praktyk toegepas het en die presbiteriaanse vorm van kerklike 
.regering in die lewe geroep het. In die tussentyd het Kalvyn 
'n aansienlike aanhang in Frankryk gekry, en nog voor sy dood, 
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wat in 1564 plaasgevind het, het die Franse Kalviniste of Huge-. 
note dit nodig gevind om na die wapens te gryp om hulle teen 
koninklike en adellike onderdrukking te verdedig. Ons het reeds: 
daarop gewys dat jare van godsdienstige burgeroorloe, waarin 
die verskriklike Bartholomeusnag van 1572 'n episode was, ge
volg het. Hierdie oorloe het voorlopig opgehou toe koning Hen
drik IV in 1593 die troon van Frankryk bestyg het. Hy was 
oorspronklik ook 'n H ugenoot en het aansy vroeere geloofsge
note deuT die Edik van Nantes (1598) veel vryhede toegestaan: 
die Hugenote mog in bepaalde dele van die land (Parys was o.a. 
uitgesluit) in die openbaar hulle godsdiensoefeninge hou, alle, 
ampte en poste was vir hulle ope, en sekere stede, La Rochelle, 
ens., sou met Kalvinistiese garnisoene beset word en was dus' 
bolwerke en sekerheidsplekke vir die Hugenote. 

As Hendrik IV nie in 1610 deur die hand van 'n sluip
moordenaar 'n ontydige dood gesterf het nie, sou die geskiede
nis in baie opsigte 'n ander verloop gehad het. In sy tyd begin 
die .B'ranse om ook 001' die see hulle mag te bevestig; Quebec' 
IS b.v. in 1608 gestig; en die Hugenote het al dadelik getoon dat 
hulle, nes al die ander Kalviniste, pragtige pi-oniers was. Tydens 
die regering van Hendrik se seun en opvolger, Lodewyk XIII, 
was kardinaal Richelieu die groot minister, in wie se be'kwame· 
hande die bewi:rud berus het, en onder hom is die regte van die 
liugenote langsamerhand ingekort. Hy het in 1628 hulle laaste· 
politieke bolwerk, La Rochelle, verower, maar hy het hulle 
godsdienstige vryhede onaall'getas gelaat, en ons vind dat hulle" 
in Kanada, waar Champlain die Franse kolonisasie met groot 
sukses uitbrei, nog altyd welkom was en skouer aan skouer met 
hulle Roomse stamgenote die wildernis intrek. 

In 1642 sterf Richelieu en 'n jaar later T.Jodewyk XIII. Sy 
opvolger, Lodewyk XIV, was slegs vyf jaar ond, en tot 1661 
het kardinaal Masaryn die regeringsmag uitgeoefen. Ook onder 
hierdie kerkvors is die Hugenote nog altyd geduld, maar na die 
dood van IVlasaryn het die toestand vir hulle hoe langeI' hoe
ondraagliker geword. . Frankryk het weI onder Lodewyk XIV 
'n groot tyd teengegaan. Met ministers van die kwaliteit van 
Colbert, met 'n geniale strateeg en fortbouer soos Vanban, met 
'furenne en Conde om sy leers aan te voer, met Moliere en 
Racine om met hulle onsterfiike dramas die luister van sy hoi 
te verhoog, het die Sonkoning werklik as ,die middelpunt van 
die Europese konstellasie geskitter, en ook 001' die see het die 
Franse roem en voordeel behaal. Handelsmaatskappye vir 
Amerika en Indie is gestig, en verskeie kere het groot Franse 
vlote op weg na :M:adagaskar en die Ooste die Tafelbaai ingeseiL 
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Die kolonisasie van Kanada het vinnig vooruitgegaan. Terwyl 
·tiie Puriteine en ander Engelse landverhuisers nog altyd tot die 
nou strokie kus tussen die Alleghanyberge en die Atlantiese 
Oseaan beperk was en daar 'n reeks van digbevolkte landbou
kolonies, Simon van del' Stel se liefiingsidee, gestig het, trek die 
]'ranse handelaars, jagters en sendelinge die St. La wr,ence en die 
mere op. In 1673 bereik twee J esulete, Louis Joliet en Jacques 
.M_arquette, 001' die Michiganmeer, die bo-loop van die l\iississippi, 
€n in 1681 voltooi La Salle hulle werk deur di.e groot rivier van 
'bo af tot aan sy mond te bevaar; en die hele streek wat so be1'eis 
is, die "Hinterland" van die Ell'gelse kolonies, is onder die 
naam l.jouisiana as F'ranse gebied geannekseer. 

Aan hierdie groot werk het die H ugenote geen aandeel 
gehad nie. Sedert die verskyning van die J esulete i8 hulle nie 
meer in die Franse kolonies toegelaat nie, en in Frankryk self 
was hulle meer en meer aan onderdrukking blootgestel. Hulle 
kerke is gesluit; staatsbetrekkinge was nie meer vir hulle oop 
nie; hulle kinders is van hulle weggeneem en in kloosters opge
voed. 11Jindelik volg dan in 1685 die herroeping van die Edik van 
Nantes, en vir 'n Protestant was daar geen plek meer in Frank
ryk nie. Die Hugenote het probeer om oor die grense, in Swit
serland, Duitsland, Nederland en Engeland, veiligheid te soek. 
Duisende het daarin geslaag; baie is egterop die vlug doodge
skiet of is gevang en moes op die koninklike galeie, in 'n diens
baarheid wat veel erger as slawerny was, 'n ellendige lewensloop 
verkort. 

Die Hugenote wat na Nederland gevlug het, kon daar veral 
op kerklike gebied baie maklik aansluiting vind. F'ranse Kalvi
niste was reeds in aansienlike getalle in die Verenigde Geweste 
woonagtig, en op verskillende plekke was daar Franse onderaf
idelings van bestaande gemeentes. Ons sal sien dat hulle op 
,dieselfde basis in Suid-Afrika opgeneem is, maar voor ons hulle 
na :::;uid-Afrika vergesel, moet ons nog let op ander groot ge
,beurtenisse in Europa, wat mindel' regstreeks ook van groot 
.belang vir ons is. 

Die tirannie en despotisme van Lodewyk XIV was aansteek
lik. In Engeland het Karel IIook die regte van sy onderdane 
begin inkort. Hy het b.v. mense sondeI' verhoor in die tronk 
gehou. Die antwoord van die Engelse parlement hierop was 
die Habeas Corpus-Wet van 1679, 'n bolwerk ook van ons kon
stitusionele vryheid. Daarin is vir altyd vaSigele dat gevangenes 
die reg het am te eis dat hulle voor 'n hoi sal gebring word. 
,Jakob II, die OI>,'o!ger van Karel II, het ook probeer om, in 
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bondgenootskap met Lodewyk XIV, soos 'n absolute vors te
regeer en selfs om langsamerhand weer die Rooms-Katolieke 
godsdiens, waarvan hy 'n aanhanger was, in Engeland in te
voer. Die Engelse volk sou hulle egter nie weer aan bande laat 
H~ nie. Hulle was bewus van hulle krag. Dit was trouens 'n 
tyd. van vooruitgang op baie gebiede. In die wetenskap b.v. ver
rys in hierdie jare die groot figuur van Newton, die ontdekker 
van die wet van die swaartekrag, die man wat vir ons die won
der openbaar het, dat dieselfde krag wat 'n appel van 'n boom 
laat val, a1 die 8terre in hulle bane lei. In 1688 moes Jakob II 
na Frankryk vlug. Die Engelse parlement het daarop 'n uitno
diging aan die stadhouder, Willem III, gestuur om die vakante
troon te bestyg. Dit was duidelik dat sy aanname van die kroon 
onvermydelik deur 'n groot Europese oorlog sou gevolg word. 
Willem van Oranje, die aangewese leier van die Protestantse 
vryheid teen Rooms-Katolieke dwinglandy, het die stryd nie
vermy nie, en ons vind dat in hierdie kriesis van die wereld
geskiedeIiis Engeland en Nederland onder sy leiding vir hulle 
klaarmaak om die groot gevaar, waardeur Europa bedreig was, 
af te wend. Aan die ambiesie van Lodewyk XIV moes eindelik 
paal en perk gestel word. Willem III het slegs die begin van 
hierdie stryd gesien, want hy het reeds in 1702 gesterf, en die
konflik tussen Engeland en Frankryk wat met die jaar 1688 
definitief sy aanvang geneem het, sou met tussenperiodes van 
vrede vir meer as 'n eeu voortgesit word, en uiteindelik ont
wikkel tot 'n worsteling vir die opperheerskappy veral op kolo
niale gebied. Engeland het die krag besit om in hierdie stryd 
vol te hou; 'n teken van sy toenemende rykdom was b. v. die
stigting van die Bank van Engeland in 1694. Nederland daar
enteen is van hierdie tyd af meer en meer deur sy magtige bure 
in die skaduwee gestel. Die republiek verloor sy posiesie as 'n 
eersterangs-moondheid, en sy hoogste doel in die agtiende eeu was
om in vrede te behou wat in 'n groter tyd tot stand gebring is.-

§ 5. Die Hugenote in Suid-IAfrika. 

Die jaar 1688, wat sulke belangrike omwentelings en ver-
skuiwings in. Europa ingelei het, moet ook in die geskiedenis van 
~uid-Afrika onderstreep word. Dit was die jaar van die aan
koms van die Hugenote. Ous salons herinner hoe ywerig Here 
X V II in hierdie tyd was om emigrasie na Suid-Afrika te bcvor
der. Dit sou 'n onverklaarbarc versuim gewees het as hulle nie 
gcbruik gemaak het van die instroming van die Hugenote in 
Nederland om die kolonisasie van die Kaap, wat destyds defi-
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nitief Op hulle program gestaan het, uit te brei nie. Die wonder 
IS alleen dat hulle so min gestuur het. Daarvoor is verantwoor
delik: die onwilligheid van baie Rugenote om 'n ryk en be
skaafde gebied, waar hulle tog 'n bestaan kon maak en vry was, 
op te gee vir 'n onbekende, verafgelee en woeste land, en daarby 
,ook die politiek van Here XVII self om die Kaap 'n oorweend 
Nederlandse kolonie te hou. 

Die voorwaardes waaronder die Rugenote na Suid-Afrika 
gekom het, was dieselfde wat kort tevore vir N cderlandse 
-emigrante opgestel is: vrye passasie, vrye eiendomsplase en alle 
benodighcde op krediet. In April 1688 het die eerste besending 
die Kaap bereik, en in die daarop volgende twaaH maande het 
verskillerde ander skepe van tyd tot tyd klein geselskappies 
'hier aan wal gesit. Die totaal wat so gekom het, was omtrent 
150 siele - nie 'n groot getal onder 'n reeds gevestigde 
burgerlikc bevolking van 600 nie, en veral nie as ons onthou dat 
.gelyktydig met die Hugenote, byna net so veel nuwe Neder
tandse koloniste uitgestuur is. 

Die verhouding van die Kaapoo reg,9ring -en koloniste tot 
·die Hug,enote was in die begin baie goed. Die vlugtelinge is 
vri'endf::lik ontvang en is op allerhande maniere ~help, o.a. deur 
'geldgifte, ook uit Bata'via. Hulle het onmiddt811ik alle burger like 
regt,e verkry, en dit is ti,epi,es van die Ned-erlandse vert,f'.enwoor
·digingsbeginsel, dat ons r.e1eds in 1688 vir Jacques de Savoye 
,onder die hoomrade van St,eHenbosch aantref. Dit8 vr.eemdelinge 
het egter baie gou met klagtes voor die dag gckom, - tot groot 
v,erontwaardiging 'van hulle Nedt8rlandSte weldo,9n-ers, wat hulle 
van ondankbaarheid ootig het. Dit was die politiek van die 
regering om die Hugenote onder die and-er koloniste in SteUen
,bosch, Drakenstein en Franshoek te versprei. Dit was teen 
·die sin van die Franse, wat graag bYITh'3kaar wou woon. 'n 
Grot-er grief was die feit dat hulle nie tOlsgelaat was om 'n 
apart'e kerklike gemeente te vorm nie. Rulle sou, nes in Neder
land, in di,e bestaande gcmeente van St-ellenbosch opgene.em 
word, -en hulle predikant, Pierre Simond, wat in Stellenbosch 
gewoon hf::t, sou om di,c beurt daar en in die huis van 'n Drak-en
steinse burgleor Franse dienste hou. In sy afwesigheid sou 
Sybrand Mankadan dit8 gebruiklik,e Holland~.s preek Sondags 
lees, ook om die beurt op die twee plekk-e. 

Op 28 Novemb,5'I' 1689 het 'n deputasie, hestaande uit Pierre 
Simond, Jacques de Savoye, Danioel de Ruelle, Abraham de 
Villiers en Louis Cordier, VOOI' Simon van der Ste1 v·erskyn met 
,di,e versoek om 'n e1s gemeentle te mag stig. Die kommandeur 
was woedend. By beskuldig hulle van sedicsie en ondankbaar-
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heid, en hy se dat hul1e nile al1een hulle eie klerk nie, maar ook 
hulle ,eie vors wil he. Hy het hulle versoek botweg gewei:er, en 
hards woorde het aan w~'Jrskant·e g,eval. Pierre Simond het 
egter tog sy sin gekry. 'n Peti'esie aan Here XVII is ,gunstig· 
oorweoe'g, en Simon van der Stel moes telen sy sin toelaat dat in 
1691 'n kerkraad vir Drakenstein aang,sstel is. Pierre Simond 
het daa~op, in 1694, onder sy eie geme·entelede gaan woon, en 
Stel1enbosch moes weer, tot die ,snd van Simon 'van der Stel se 
Degeringstyd, sonder 'n g,ev,estigde predikant klaarkom. Die 
Hug,enot'e het ook 'n eie skoolm0f:Ster, Paul Roux, in Drakenstein 
gekry. Hy is toeogelaat om die Fram~e kinders in huUe eie taal 
les De gee, maar hy moes huUe: ook Hollands leer. N es Pierre 
Simond, is hy natuurlik deur die r,eg>ering hesoldig. 

So is die stryd dan voorlopig bygele, 'en di,e' Hu,genot'e het 
waarlik weinig rede g.8had om ontevrede toe w~es. 'n Hartlike 
samewerking tussen di'e twee rass,co het egt:er nog ni18 hestaan 
nie. Dile Franse het hulle apart g,f;m.OU, en by die vertrek van 
Pi'erre Simond, in 1702, om sy beryming van die Psalms na 
Europa teo bring en die aanst'elling van ds. H,endrik Bek tot sy 
opvolg,er, net die ou onte'vred,emheid weer opg€vlam. Here XVII 
wou so gou so os moontlik die Frans:e taal in Suid-Afrika laat 
uitst'erf, - 'n begryplikoe politi'ek as ons aan di'e toestande in 
Europa dink. In 1672 het Lodewyk XIV byna dile Nederlande 
Vlf:.'rower; in 1688 het hy die plan hervat; ,en in 1702 moes die 
republiek weer as bondgenoot van Engeland die stry:d teen die 
magti~e Frankryk aanbind. 1V1et groot Franse eskaders op weg 
na 11adagaskar l<Jn Indie, was 'n aanval op die Kaap geensins 
uitg,8s1uit nie, en 'n blywende Franssprekendoe 'en Fransgesinde 
element kon nie in Suid-Afrika geduld word nile. Here XVII 
wou derhalWie in 1702 m,ei die koms van Bek, di'e nuwe domineer 
'n end aan die Franse di,emste maak, en Paul Raux het ook bevel 
gekry om voortaan die kin<1ers aUeen Hollands te l'eer. Die 
Politiek.e Raad het egter 'n gooie woord vir die Hugoemote by 
Here XVII gedaan, 'en di'e ou l'Ieeling het f'eitlik bly 'Voort
oostaan, totdat 'n tegemoetkoming aan di,8 Franse koloniste, waf 
taal betref, nie m~er nodig was nie. 

Dat di'e Franse taal ni,e in Suid-Afrika bly voort1ewe het. 
nie, was weI in oor,8enstemming met di,e heodoeling van die Kom
panjie om "die taal mlettertijt tekrijgen gemortifice'ert en also 
van daar gebannen." (Brief van H,eT,e XVII, 20 Sept. 1701.) 
Ons het hier op slot van sak,e: egter ook 'n natuurlike en onver
mydelik'e absorpsi'eproses. Die Hugenote het 'n t,e kl.coin onder-
deel van die hevolking uitgemaak, was te ve.s! onder en by d1~' 
ander koloniste woonagtig :en het, wat hulle bedryf en godsdiens; 
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betref, te seer m6t hulle ooreengekom, om hulle eie nasionaliteit 
te behou. Die kinders het as 'vanself Hollandsspr.ekend geword r 
en deur ond·erlinge sosiale verk.t.'er, en huw.di~e, voeral na hulle 
gesamoentlikoe v:erset tClen Willem Adriaan van der St'81, is die 
skeiding tussen die twee rasse uitgewis. So kompl'eet was hier~ 
die absorpsioe, dat dit vandag byna onmoontlik is om in ons taal 
spore van Franse invloed, deur die Hug,enot,e daarin afgoedruk, 
aan toe toon. 

Om die Hugenote as verongelykte, onderdrukte menoo toe 
gaan beskou, sou oeintlik in stryd met huUe ware karakter wacs. 
Hulle sou hul nooit so gedwoe,tl aan 'n gevoelde onreg onderwerp 
het nie. Hulle was sterk len hard en nie die sagg,esinde martc
laars, wat 'n verweekt.t.' nageslag somtyds van hulle maak ni.c. 
Rune geloof het berg.e v.ersit, :en hulle hoop was vir geen gevare 
of afstande v·ervaard nil':, maar vir die sagte dW08perigheid, wat 
somtyds met die kristelik,e liefcle v:erwar word, was daar g'0en 
ploek in hulle gemoed nie. Pierr.f;: Simond se onbewimp.!Jldle taal 
het di,e Kaapse goewerneur sle bloed laat kook, en Jacques doe 
Savoye w.as met sy eie .geestelike leidsman in so 'n bittere stryd 
gewikkel, dat die re@8ring daarby moes ingryp. 

Die invloed 'van di.e Rugoenote op ons goeskiedenis word 
dikwels oorskat. Rulle het slelker pragtige blOt'Jd hierheen goe
bring, maar in die vleelbowoe v,erlede van ons yolk hd die af
stammelinge van die ou Nederlands.e stamvaders, en ook van 
latsr immigrante, die °eer van hulloe .eie ras net so goed gehand
haaf. Dit is moontlik dat di'e Rugenote 'n st,q,'rke,r godsdienstig
heid hierheen gebring hot j bewys is ditegter nie jen 'n nuwe 
godsdienstitgheid is in ,f::lk geval ni,e deur hulle hier ingevoer 
nie. Dat di,e wynbou deur hulle koms groot vordering gemaak 
het, kan ook nie sonder me,tJr gese word ni·e. Daar was weI ge
oeftende wynboue:rs onder hulle, en tussen 1688 en 1698 he1 dioe 
g,etal wingerdstokke aan di,e Kaap van 400,000 tot 1,500,000 ge
styg, maar hul1e het nie die kwalitoeit van (He wyn opvallend 
verbeter nie; die eerste Kaapse wyn wat 'n naam gekryhet, was 
die van Constansia, 'n plaas wat nie voor 1778 aan 'n man 
met 'n Franse naam hehoort het nie. 'n Groter vryheidsin as 
die wat reeds onder die Kaapse koloniste aanwesig was, het die 
Franse ook seker nie saamgebring nie,en ons het g.Ben rede 
om aan te ne.e:m dat hulle algemene beskawingspeil hoer was 
nie. Die 'v,erwerplike neiging om veral vir die H ugenotefamie
lies 'n adellike afkoms te soek, word nie deur feite gewettig nie. 
~fet enkele uitsonderinge, Du Plessis, b.v., was die stamvaders 
van die Afrikaanse yolk, of hulle nou N edf::r] anders, Franse of 
Duitsers was, van goeie burgferrlike afkoms, dioc bestoe afkoms en 
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die beste maatskaplike basis vir 'n nuwe volk in 'n nuwe land. 
In Kanada he.'t die ]'ranse met hulle "seigneurs" die sosiale 
-onderskeidings van di'e moederland op die kolonie oorgeplant, en 
die mislukte kolonisasi,e daar was gedeeltelik 'n gevolg hier'van. 
In die Englf:!ls-Amerikaanse kolonies en Suid-Afrika, daaren
t'8'en, was demokratiese gelykstelling van die staanspoor af di'e 
g.esonde fondament van die nuwe samclewing, en hierdis gelyk
stiJIling is nog vandag di'e trots van die Engelssprekende 
Amerikaner. 

Di·e invloed van di,s Hugenote op Suid-Afrika word miskien 
beste bepaal as ons se: dat hulle juis st,erk was, waar di,e Neder
lander reeds krag geopenbaar h(:!t, en so die Afrikaanse volkskrag 
in sy natuurlike rigtings w;.'rhoog het; dat die samesmelting 'van 
twe·e hoog- en gelykstaande en onderling simpatieke rass.e altyd 
pragtige vrugte afwerp; en dat die Franse bloed miski·en mek:
gehelp het om die Afrikaner bcweeglik van gee'S ,en lughartig 
te'maak. 

§ 6. Naturelle en Reise. 
In die hegin van Simon van der Stel se regeringstyd is die 

vsehandel veral met die Hessekwas gedrywe, die stam wat oos 
van die Gainoukwas woonagtig was. Nuw,s ekspediesies in 'n 
TIoordelike rigting het egt,er gou g~evolg. In Desember 1681 het 
'n N amakwa-deputasie die Kast.eel besoek, en die kommandf:!Ur 
het baie belangrike informasi:e 'van hulle giekry. Hulle het gese 
dat hulle dk: koper, waarvan hulle versieringe, ens., glemaak was, 
self uit 'n berg in die l100rde gehaal het; van di'e Grootrivier, 
Camissa, ten Vigiti :Magna het hulle nog nooit gehoor ni,e, maar 
'n rivi,er wat ver na die noorde van oos na wes vloei, he:t hulle 
gek·en. Simon van der Stel was baie begerig om die twee ge
heime op te los, dire: g·eheim 'van die koperherg,e en die gleheim 
van die Grootrivier, wat volgens die Namakwas 'n ander rig
ting had as op die kaart:e aangedui. Hy het in 1682 en 1683 
twoo 'ekspediesies na die noords gestuur. Hulle het tot oor 
die Olifantsrivier d·eurgedring en met die' Grigrikwas en Nama
kwas in aanraking gekom, maar die dorheid van die land het 
huUf:! genoodsaak om terug tc keer. 

Di,e koms van die Hoo'r van Mydrecht was ook vir die ont
·dekkingsgeskiedenis en die natureUevraagstuk 'van groot b:et'e
kenis. By was sterk ten gunste van kolonisasi.s en uitbreiding, 
.€'ll hy het gesien dat di-e blank-es gedurig meer van die grond 
van die Hottentots in hesit sou neem. Dat Gonnema nog altyd 
in oorlog mbi Schacher en anderbondgenote van die Kompanjie 
v'erke'er het, en dat die uitbreiding van die blankes deur hkrdie 
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ond.<:rlinge twist.e van di,e naturelIe vergemaklik sou word, was; 
vir di,g kommissaris geen onaangename geda1gte nie, en hy het 
die politiek van "V,erdeel en HHers" goodgekzmr; maar hy h.et 
daarby die verwagting gekoester dat die Hottentots langsamer
hand hulle nomadiese lewe sou opgee 'en onder die hsskerming 
van di'e Kompanjie 'n gevestigd,e' bestaan, met a1 di.e voorde1e 
daarvan, sou g,:mi'et. lIy het v'erder aan Simon van der Ste1 
verlof @c@e-e om, na sy 'vertrck, s,:1£ 'n ontdekkingsreis na die 
noorde teondern'eem. 

Die kommandeur het ni:e lank geta1m om van hi,srdi'e ver
gunning ,gebruik t,e maak nie. In Augustus 1685 is hy met vyf
ti,en waens, ag karr,e, 'n koets en 'n groot g,e.ge1skap op reis. 
Dit was 'n pragtige lent,e, ,fill die veld was m'et gras en b1omme. 
bedek. By die Tierberg is Schacher en sy mense aangetref, by 
di,s Bergrivier, di'e kral:e van di'e Kogokwas. Naby Pik'8tberg het 
'n renoster die kommandeurskoets stormge1oop, en dit het min: 
geskeel of Simon van der Ste1 het sy 1,8we daarby ingeski'et. Die 
Hottentots was orals vreedsaam en hu1pvaardig, so ook die
Grigrikwas en Namakwas, nODI'd van die Olifantsrivier; die 
veld het mooi gebly; en op 21 Oktobf::r is di,e Koperberg,{) bereik. 
Van del' S10el het twCte weke hi,er versuim om die omgewing te
ondersoek. Hy wou graag die noord,sEk,8 riv~er, waarvan die 
inboorlinge hier met die se~erheid van ooggetuies g,epraat het, 
self si'en, maar die land was t:e droog 'en sy OSSt8 t'8' swak, en 
na 'n inspeksi.e van die kus het die tel'ugtog begin. Tot by 
di,e Olifantsrivier het dit weens g'ebrek aan wat,er baitS swaar 
gegaan, maar daarna was die reis w·eer aangenaam en voorspoe
dig. In di,e gebi,ed deur hun8 bsrwoon, het di'e Kogokwas die 
dood van hulle ou hoof Gonnema kom rapporteer. Op 26· 
J anuarie 1686 was die gese-1skap t'erug in Kaapstad. 'n Kaart 
van die reig is getek'en, en daarop v.erskyn, dof aang,gdui, die· 
onderloop van die Oranj,erivier, wat egter eers vool later sy 
naam sou kry. 

Kort na die terugk,r:16'r van hierdi'e reisekspediesie, wat die 
ontdekking van f·eitlik die hele west,elike kusstl',sek van die teens
wool'dige Kaapprovinsie voltooi het, volg gebe'llrt6'nisse op die 
suid- en ooskus wat ook daar die sluier virons lig. In Februa
rie 1686 het die Stavenisse, een van die kleiner vaartuie van 
die Kompanjie, naby die mond van die Oemsimkoe1oerivi,er 
gestrand. Di,e bemanning het die land bereik, 'en 'n gesoelskap 
van sewen-en-veertig koppe het die lang voetreis langs die kus 
na di'e Kaap toe onderneem. By die wrak is 'n stuk of derticn 
agtergelaat, en hulle was op slot van sake die beste daaraan t08, 
want Eng,els8 skipbr.eukelinge by Port-Natal woonagtig het hulle 
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daarhoon uitgenooi en geh~lp om 'n groat boot, die Qemtaurus, 
te maak, waarme·e ,e:lf Nederlanders en nege EngelSte op 1 lVlaart 
1687 die Tafelbaai bew3ik het. 'n Paar Engelse het verkies om 
in Natal tie bly, omdat hulle met di,e Kaffers daar, 'n vriendelike 
··en hulp'vaardige slag mcnS18, goed oorweg gekom het. 

'foe di~ manne van die Cemtaurus in Kaapstad aan wal stap, 
was huUe verst om om te hoor dat die voetgangers nog ni'e opge
daag het n~e, en dat daar Stelfs geen taal of tyding van hulle 
was ni,e:. Die Kaapse r,~gering, nou vir dieeersbe ~eer van die 
,on,g'leval vierwittig, het stappe ~daan om die m<ense te laat op
spoor. Die Oe1nvwwrus is aangekoop en langs di'e kus terugge
stuur; daarna, .en weI tweskeer, ook 'n gaLjot, di·e Nom'd, wat 
egt!er eindelik SteIf wes van Kaap St. Francis skipbreuk gely 
het. Skaars 'n derde 'van di,e ontbrekend<e manskappe van die 
StvaeniSs.el is gevind, maar die kennis deur huUe V-8'rsamel en die 
sorgvuldige inspeksie van ons hele suid- en ooskus, wat met hulle 
redding gepaard gegaan het, was veel werd. 

Naby die mond van die K.~irivier het di,s m'ense van die 
,Centaurus agtien skipbreukelinge van die Stavenisse opgeneem. 
By hulle was 'n Franse seun, Guillaume Chenut, wat hulle onder 
die Kaffers aangetl"ef bret. Hy was 'n Hugenoot, wat na Enge
land gle'Vlug 1oet, en vir sy onderhoud in die diens van 'n Engelse 
handelaar en seekaptein getree net. Sy skip het eel'S na Noord
Amerika ge&eil en vandaar om die Kaap na Indie. Op die kus 
van Kafferland het di,e skipper met 'n geoolskap, waaronder 
die knaap hom bevind het, aan land gegaan. Hulle is d.eur 
,die barbare oorval en almal met di<e uitsondering van Chenut is 
vermoor. Hy het 'n geruime tyd onder di,e Kaff,ers gewoon, fln 
kon huUe taal praat ·en was goed op die hoogte 'van die toe
stande daar, toe hy tot sy groot blydska p die mense van dk:: 
StavrenvisSro ontmoei en met hune gered is. 

Die inligtings deur Chenut en andffi> swerwers verskaf, stel 
'ons in staat om omtl'ent die Bantoe van ons suidoost'elike kus 
die volgende vas te stel: Die bekend,8 stamme hestaan destyds 
reeds. Die Kosas ond.er 'n opperhoaf, Togoe, was op die voor
punt in d~e omg,ewing van die Keirivier, en agter hulle langs die 
kus op was die Temboes en die Pondo's. Hulle lewenswyse en 
,geaardheid het in aIle belangrikre opsigte oOI"sengekom met die 
Van die l\lakaranga soos deur Dos Santos heskrywe, asook met 
dLe' van hune cie nakomeling'8, teen wie die grensboere 'n eeu 
lat·er 'n honderdjarige stryd moes aanbind. Hulle was goed 
georganiseer onder €rfiik,e hoofd.e ,en onderhoofde. Hull'e kon 
yster smelt en daarvan asgaaipunte vir die mans en pikke vir 
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-die vrouens viervaardig. V'eelwyw.e:ry was die fondament van die 
-sosiale stels-el, en die arbeidsverdeling tussen die twee g.f:Slagte 
was ook soos Dos Santos dit l"seds ge'vind het. M,elk, kaff,ffi'
koring en pampoene was huUe- kos, en horingvee die maatstaf 
van rykdom. 'n Interessante en g,S'vaarlike volk hierdie, wat 
'So in die verre gesigseinder van die Kaapse neersetting begin 
tre.e! Kra.gtiger, na liggaam en g,eS's, en oneindig talryk·er as 
-die Hottentots, wie se laaste kampioen, Gonnema, die Swart 
Kaptein, juis destyds van di'e tone'el verdwyn was. 

Waar was die grens van die Hottentots na die ooste toe in 
hierdi,e tyd? Ook op hierdie 'vraag begin ons lig te kry, maar 
van 'n ander kant. In 1687 was die verst·e beroende Hottentot
'Starn die Outeniekwas. HuUe het in die omgewing van die teens
woordige Georg.e gewoon, en tusssn huUe en die Koloni'e was 
agtereenvolgens di,S' Attakwas, Hessekwas en Gainoukwas. In 
F.Bbruarie 1687 verskyn 'n boodskapper van 'n onb-emende ooste
like starn, die Inkwas, in Kaapstad, en praat baie groot van di'e 
rykdom en m.ag van sy mense. Twee jaar late'r is vaandrig 
Schrijver met 'n de:eglik uitgeruste geselskap g,$tuur om die 
waarheid van sy herig op di'8 to'8ts De stel Die reis het gegaan: 
,oor die Hottentots-Hollandbe:rge (Sir Lowry's Pass), langs die 
Sonderendrivi:er af, verby die teenswoordige Swellendam en 
.Qud tshoorn, en in 'n noordoost'elik,e rigting oor di·e Swartherge 
tot op die gr,S'ns van die Groot Karo. Hier is weTklik die 
Inkwas aangetr.ef, 'n groot Hottentotstam onder 'n hoof, Hykon, 
<en baie ryk aan v:ee. Van Hykon het Schrij'ver vernsem dat na 
die oostle toe nog ander Hottentotstamme woonagtig was. Di6 
verste was die Damakwas .Bn die Gonakwas, vyf dagl"eise V'er
wyder ,en op die grens van die Kobona (Bantoe), teen wie 
hun.e gedurig in oorlog vlerroeer het. Di.e aangeduide afstand 
bring 'die Kaffergrens te ve,f;!l na die weste, maar jag- en roof
.ekspedi.Bsies van di,e Kosas het waarskynlik tae l"oods van tyd 
tot tyd oor die Visrivi,eT tot in die Suurveld deurgedring en 
daar met die Damakwas en Gonakwas slaags geraak. Op die 
duur sou die Hottentots die opmars van die Bantoe nie gestuit 
11.et ni,f;:, maar drie geslagt:e late-r sou 'n steTker ras in die bloed
bevlekte kusstrook tussen die Vis- en di,e Sondagsrivi'ere sy ver
skyning maak en die swart stroom uit die noorde opdam. 

Schrijv,er het soveel ve,f;: as hy kon saamneem van die Inkwas 
geruil, en hy en sy mense is deur die Hottentots baie vriendelik 
ontvang en behandel. Van di,S! Boesmans het hulle, soos altyd, 
veel las gehad, en hulle moes dertig van die gevaarlike sluip
moordenaars doodskiet. Op 6 April ('n geseend:e dag!) was 
.die reisg,e:selskap ter~g aan die Kaap met oor 'n duisend heesDe! 

E 

117 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



GESKIEDENIS VAN SUID-AFRIKA. 

§ 7. Die laaste Jar-e van Simon van der Stel sa Bewind. 
Toe Simon van der St'el in 1691 met die go:ewerneurstietel' 

V.Bre·er is, het hy dit werklik verdien. Ons sou na di,e Groot 'rN::k 
moet gaan of na die ekonomiese opbloei wat na die ontginning' 
van ons mineral.e skatt'e gevolg het, om nog twaal£ jar,8 te vind 
waarin na verhouding soveel tot stand gebring is, en veel 
daarvan mo:et regstreeks aan Van der Stel se ,ei,e energi'e .en be
kwaamheid to'egeskry£ word. As kommand,eur het hy nie veel 
mt'!er as 'n verheerlikt,e beamptepos hier aangetref nie; as go:e
werneur kon hy met trots 'n egte, goed-ingerigte en fiorerende· 
kolonie om hom sien .groei. 

Al die ou prob1e:ine was vir 'n groot deel opg.6'los. Met 'n: 
getaIsterkte van derti'enhonderd koloniste in 1691 was die voort
bestaan van die blanke beskawing in ons dunbevolkte suidhoek 
vrywel v'erseker, ,en die gesonde maatskaplik·e 'en konstitusionele, 
inrigting van hierdie jeugdige samelewing het 'n kragtige ont
wikkeling> op :eie bodem voorsp'el. Dite gebr,ek aan arhciders is 
nie meer gevoel nie. Naas die slawe het die Hottentots, wie se
naast-e stamv,erband'e me,er :en me.er aan 'n ontbindingsprosf:S; 
onderhewig was, hulle vir die oestyd tropsgewyse aan die boer·e· 
b'egin v:erhuur. DLf:: g,evol,g van dit alles was,;, dat die produksi'8 
mooi to'egeneem net. Ons hoor reeds a£ en toe 'van 'n koring
eksport na Batavia, en in 1695 hesluit H,8r,e XVII am di,e rege
ringsboerdery aan di,e Kaap langsamerhand a£ tie skaf. Hune
was self gereed om di,e hele vleislewering, wat nag altyd deur 
di,s ruil maes aangevul word, in di:e hande 'van di,e koloniste 
t.e laat, en in 1699 stuur hulle 'n beVlel aan die Kaapse regering 
om weer die veehandel vir dile burgers oop te gooi. 

Maar die to.ekoms was ni,s sonder wolke nie! Die Kaapse' 
mark was beperk. In Simon van der Stei se tyd het gemiddeld 
vi,er-en-veertig sklepe per jaar die Ta£elbaai ingessil, ,en dit was 
slegs 'n kwessile van tyd wanneer di.e toenemende produksie: die 
aanvraag sou oortref. Dan sou daar moeilikhede kom, want di,e 
Kaapse produkte kon nie m'et wins geeksport,el3r word nie. 
Koring kon in Europa goedkoper -v,e'rbou word, en ons wyn het 
ni,steenstaande die koms van die Hugenote sy s1egte naam 
behou. Hi,':"rdie kriesis sou deur die v'erskyning van hevoorregte' 
kapitalistte verhaas .en v:ersk'erp word, en ongelukkig het di,e' 
ekonomi,sse ontwikkeling sterk in SO 'n rigting geloop . 

. Ons weet dat Jan van Riebe.ek reeds 'n plaas besit het. Sy 
de-elnam:e aan di,e' boerdery was ger,egverd~g, want almal moes 
de~styds saamwerk om die produksie toe be:vorder. Na die instel
ling van die vryburgers het hy nog sy plaas behou, maar aan 
di,e konkurensile van ander heamptes, wat ook stukki-es grond! 
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~gekry het, is 'n .end @emaak; hulle kon weI vir eie gebruik v.r~:e 
·en klein boerderytjies daarop nahou, maar hul1e mog hulle pro
duktle nile vlerkoop nie. M,et die toenemende produksi.e was daar 
des te minder rede' vir die privaatboerdery van die beamptes; 
tog vind ons dat in 1694 Ryckloff van Goens, Junior, by 'n ·besoek 
.aan die Kaa p op sy weg na Inclie di t juis w,8er ing.evoer het. 
Hy net bepaal dat aIle beampt'es grond kon kry. Hulle salariss,e 
was klein, en waar hulle in Ind~e kanse genoeg gehad het om 
d!eur di'e privaathandel i,sts ekstra te Vierdien t mo-es dit in 
Suid-Afrika uit die boerd-ery kom. Die grondoorsaak van hier
·die siste:em, wat ook deur Mydrecht bekragtig is, was dus wtf;ter 
dk) hesuinigingspolitilek van Hlere XVII. Simon van der Stel 
het vir hom 'n mooi plaas agter Wynberg uitgesoek en die naam 
Constansia daaraan glsgee. Hy hei groot wingerd,e en boom
plantasies aangele 'en byna die heLe ski.ereiland was as weiV'eld 
vir sy vee gereserv,e:er. Sy huis op Constansia, 'n pronkstuk 
van di,e Suid-Afrikaanse argitektuur, m,e,t sierlike gewds, aan
~ename voorsto.ep, smaakvolle, kleingeruite v-ensters, kunstig
bevloerd,e voorhuis en deftige eetsaal, was 'n waardig,f;! voor
loper van die aristokrati,ese, -eik-oorwuLfde wonings van die 
boland, en ook as vooruitstrewlendre, ond.ernelmingslustige boer, 
;altyd ger<eed om te eksperiment:e'er en di,e beste metodles in sy 
hedryf in be vorer, was die goewerll'eur 'n voorbeeld vir die kolo
nist,e. Maar met di'e jare het geldsug, die kwaal van die Van 
der St,els, die oorhand by hom geneem, 'en die burgers n0t hom 
"eindelik gaan beskou, nie as 'n weldoener :en voorligt-er nie, maar 
as 'n g,e'Vaarlike en onsimpatiekte konkurent. 

In die ekonomiesl() politiek van die Kompanji'e was ook and~r 
·onheilspellende v.oort.el{lens. Dire belastings was weI nie swaar 
nie; die jaarlikse hefting van teoreties 'n tiende deel van die 
·O'es, op die boer s.e ,sie en baie onvolle\lige opgaaf bereken, was 
dile belangrikste; maar di'8 pagst:elsel of monopolieverkoop, 'n 
.algemene Europese gewoonte in di.e tyd len ook dire hoofbrou 
van dile Kaapse regeringsinkomste, hei die d-eur vir gevaarlike 
misbrui:IDe oopglemaak. Di.f;! alleenreg om drank, brood, vleis of 
ander produkte teen 'vasgestelde pryse vieral aan dile grootste 
ainemer, n1. die Kompanjie, te verkoop, is jaarliks opgeveil, en 
dit sprleek vanself dat 'n ong.esonde toestand kon ontstaan, as 
·die verpagters, d.w.s., die goewerneur en ander beamptes, by 
'n oorvulde mark ook dile grootste produS'ent'e was. 

M:et sulk,e dr.eigende on weerswolk.e op di,e: horison hret 
Simon van der Stel op 11 Februarie 1699, afgetre-e, -en die 
'regering aan sy s'eun, Wil1elm Adriaan, deur Here XVII tot 
:sy opvolgter benOtem, oorhandig. Hy het hom ook 'n g-eskrewe 
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l-eidraad gegee, waarna die seun, volgens die op'vatting vall' 
die vader, sy politi,cl\: moes inrig. Daaruit blyk dat Simon 
van der Stel nog altyd 'n kolonie van Nlo"der7x1ndse l-andbouerS' 
aan die Kaap wou he. Vreemdeling:e (Duitsers is nie as sulks 
beskou nie) moes uitgoehou word; di,e neiging tot veeboerdery 
onder die koloniste mOBS t'eengegaan word, want dit laat huUe 
die land intrek, en 'n dun-verspl'eide be'volking oor 'n groot 
oppervlakte was onwenslik; v,f::el beteT sou dit wees om 'n digte 
massa vaderlandsgesinde koloniste betreklik naby die hoofstad 
te hou; hulle sou dan makliker regeerbaar wee's, en die Vof~rde
diging van di'e Kaap teen buitelandse aanvalle kon grotende.~ls. 
aan hune opg,sdra word; - dit was die kolonisasite-slmma van: 
Simon van der Stel. 

Gelukkig vir Suid-Afrika dat ons ontwikkeling hom nie aan 
skemas gest,~ur het nie. Toe die he,er van Constansia in sy twoo
e'll-sewentigstf:: jaar, op 24 Juni.e 1712, gesterf het, was die VJ€e
boer-pioni'ers al oor die berge. Die verI1~dering om die pad vir 
huUe daarheen te moet help oopmaak is hom legter bespaar 
goebly. Die bevel van R~re XVII om die ruilverbod op te hef~ 
het die Kaap berlf:~ik na sy aftl"ee as goowerneur. 
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§ 1. Voor die Storm. 

Toe Willem Adriaan van der Stel tot goewerneur van die 
Kaapkolonie, nou 'n belangrike onderdeel van die Kompanjie 
se besittings, aangestel is, was hy reeds 'n man van aansien in 
Nederland. ' Hy het tien jaar lank as lid van die Hof van 
~kepene in Amsterdam die hoe amp van regter beklee, en deur 
sy moeder met 'n beroemde regente-famielie gekonnekteer, het 
hy onder die beste kringe in Holland verkeer. Dat die keuse: 
van Here XVII op hom geval het, en dat hulle onmiddellik 
hom OOK die tietel, "Raad Extraordinarius van India," gegee 
het, was 'n aanduiding van die hoe dunk wat hulle van hom,. 
van sy vader en van die Kaapse stigting gehad het. Hulle het 
daarby die 'verwagting gekoester dat sy intieme kennis van 
Suid-Afrikaanse aangeleenthede, wat hy gedurende 'n tydelike. 
verblyf hier opgedaan het, ook daartoe sou bydra om van sy 
regerlng 'n groot sukses te maak. 

In die eerste tyd het dit goed gegaan. Die nuwe goewer
neur het heelwat energie aan die dag gele. Hy was, nes sy 
vader, 'n voorstander van progressiewe metode.s by die boer
dery. Hy het die aanplant van eikebome op 'n baie groot 
skaal aangemoedig, die aanteel van ingevoerde wolskape bevor
'der en daarna gestreef om die kwaliteit van die Kaapse wyn te 
verbeter. 

N og belangriker is die wending wat die veeboerdery kort 
na sy aankoms gene em het. Hy verdien miskien die tietel van 
Vader van die Veeboer-pionier; en daarvoor sou hom veel ver
gewe moet word. In November 1699 het hy op 'n inspeksiereis 
deur die Kolonie gegaan. Tot waar vandag Hermon gelee is? 
het hy gevestigde koloniste aangetref, maar daar was ook som
mige wat nog nie plase had nie, en met byna elke skip uit die 
vaderland het hulle getal toegeneem. Will em Adriaan kon die 
politiek van sy vader volg, want daar was nag maar omtrent 
vier honderd plase in die reeds besette gebied uitgegee, maar 
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hy was nie van plan om die koloniste alleen tot die landbou te 
beperk ni~. 001' die Rodesandpas het hy die teenswoordige 
'fulbaghkom bereik, en hy het bes1uit om hier, vanwaar 1andbou
produkte moei1ik na Kaapstad kon gebring word, die veeboer
dery aan te moedig. Daar was 'n gegewe basis waarop dit kon 
geskied. Van die begin af was die burgers toege1aat om die 
oop Kompanjiesgrond rondom hulle eiendomsp1ase vir weive1d 
te gebruik. Met die uitbreiding van die Ko1onie het die ge
woonte by die boere ontstaan om veeposte, somtyds vel' verwy
del' van hulle wonings, aan te hou. Die grond was in sulke ge
valle oak nie hulle eiendom nie. Hulle het op aansoek by die 
regering slegs die reg gekry om rondom 'n seker punt, sonder 
nadere grensbepaling, hulle vee vir 'n tyd te laat loop. Vir so 
In tydelike wei-lisensie, wat in die begin van die agtiende eeu 
gewoonlik vir ses maande ui tgegee is, het 'n boer niks betaa1 
nie, maar in geval hy graan by sy veepos saai, moes hy die 
gebrul'klike "tiende" daarvan afgee. 

lJeur die vermeerderde uitgifte van wei-1isensie~ kon Wil-
1em Adriaan van der Stel die veeboerdery uitbrei, ,en hy het 
hierdie eenvoudige metode gevolg. V 001' sy tyd was hulle slegs 
nou en dan uitgereik; na 1700 neem die getalle baie sterk toe; 
en agter hierdie getalle skuil niks minder nie as die werklike 
begin van die trek Van die veeboere land-in. Langs die Berg
rivier af en verdeI' noordwaarts na die Olifantsrivier toe het 
hierdie trek gegaan; ook 001' die Rondesandpas en uit die Tu1-
baghkom langs die Brederivier het die veeposte van die ko1o
niste vermenigvu1dig; terwyl die goewerneur, soos ons weldra 
sal sien, syeie vee 001' die Hottentots-Hollandberge tot yerby die 
Botrivier laat wei het. 

Met die opheffing van die veerui1verbod, wat op 28 Febru
arie 1700 deur kommissaris Wouter Valckenier aangekondig is, 
het die veeboerdery ook 'n groot stoot gekry. Die koringoeste 
het vir 'n he1e reeks jare agtercen sleg uitgeval, en die wyn
mark was nooit besonder goed nie. Die vleis-produsent of 
-handelaar was dus beste daaraan toe, en veral die ge1ukkige 
besitter van die vleispag, ons ou bekende, Henning Huising. 
Hy het op 'n baie goeie voet met die goewerneur gestaan, en op 
die veiling van die jaar 1700 is die vleiskontrak aan hom toege
slaan. Hy het daarby ook die he1e Groenk1oof-distrik (in Mal
mesbury) vir weiveld gekry. Binne 'n paar jaar was hy 'n ryk 
man, en die mooi huis, Meerlust, wat hy op die wal van die 
Bersterivier gebou het, getuig nog van sy welvaart en goeie 
smaak. 
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Afgesien van die berge, wat na die ooste en noordooste die 
toegang tot die binneland moeilik gemaak het, was daar weinig 
hindernisse op die weg van die veeboer-pionier. Die Hottentots 
het hoegenaamd geen beswaar teen die ontvreemding van hulle 
weiveld gemaak nie. Die tyd van Harry, Gogosoa en Gonncma 
was verby. Daar was trouens ook altyd nog grond genoeg vir 
die dunverspreide stamme 001', en tien jaar later sou hulle 
getalle so deur pokkies ver-minder word, dat hulle nie meer as 
'n belemmerende faktor kon beskou word nie. Die Boesmans 
alleen, getrou aan hulle roofinstink en absoluut onwillig of 
sondeI' die vermoe om hulle aan die eise van 'n hoer beskawing 
te onderwerp, het met hulle gifpyle probeer, nie so seer om die 
uitbreiding van die witman te stuit nie, as om in sy veebesit te 
deel. So lees ons dat in Maart 1701 veertig beeste van Gert 
C10ete se veepos, by Riebeekskasteel, deur Boesmans geroof is. 
Kompanjie-soldate is in die Groenkloof, by Rie:beekskasteel en 
in die Land van Waveren, soos die Tulbaghkom deur Will em 
Adriaan van del' 8tel gedoop is, gestasionneer, maar hulle kon 
natuurlik nie veel teen die listige vyand uitrig nie .. Hulle was: 
voorlopig die kern van die klein burgerkommandotjies wat van 
tyd tot tyd opgeroep is om die Boesmans te agtervolg, maar 
hulle het geen belangrike 1'01 in hierdie operasies gespeel nie; 
en die tyd sou weldra daar wees, wanneer die koloniste die hele· 
las van die grensverdediging op hulle eie skouers sou moet 
neem. 

Naas verskillende tekens van gesonde en natuurlike groei 
was daar egter mindel' gunstige verskynsels. Kommissaris 
Valckenier het in 1700 vierhonderd morge grond in Hottentots
Holland aan die goewerneur toegeken. Willem Adriaan van del' 
Stel het 'n stuk van nog 'n honderd daaraan toegevoeg deur dit 
as goewerneur aan 'n vriend te skenk, en as privaatman van hom 
teen 'n onbeduidende som weer terug te koop. Die plaas het die 
naam Vergelegen gekry, 'n pragtige huis is daarop gebou, en 
binnc 'n paar jaar was hier 'n boerdel'Y van selfs nog groter 
omvang as die van Simon van del' Stel, wat nog altyd op Con
stansia gewoon het. In 1705 het die goewerneur op Vergelegen 
'n wingeI'd van 'n halfmiljoen stokke gehad en meer as 'n 
duisend mud graan geoes, en -001' die Hottentots-Hollandpas, op 
sy verspreide veeposte, het by 'n 20,000 skape en 1,000 stuks 
grootvee geloop! Ook die ander beamptes is na verhouding 
versorg. Samuel Elsevier, die sekunde, het die mooi plaas, Elsen
burg, naby Klapmuts, gekry; ds. Petrus Kalden, die predikant 
van Kaapstad, hetop Zandvliet, tussen Stellenbosch en Vals
baai, geboer; die kaptein, Olof Berg, het 297 morge gehad; die 
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fiskaal, J ohan Blesius, 120 morge; die oppergirurgyn, vVillem 
ten Damme, die keldermeester, Ja;kobus de Wet, en Johannes 
Starrenburg, die landdros van Stellenbosch, elk ten minste 60 
morge; terwyl die vrou van Ten Damme, 'n besondere vriendin 
van die goewerneur, ook nog 'n plaas uit sy milde hand ontvang 
het. Tot hierdie groep van beampte-boere moet eindelik nog 
gevoeg word 'n broer van die goewerneur, FranS' van der Stel, 
of "de Jonker Frans," soos die koloniste hom weens sy hoog
hartige en barse houding genoem het. Hy was van 'n plaas in 
Hottentots-Holland en 'n veepos by Riebeekskasteel voorsien, en 
hy en die Grootheer van Vergelegen het nie geduld dat ander 
boere in die teenswoordige distrik Somerset-Wes hulle vee laat 
wei of se] fs aan die strand daar kom visvang het. 

Die verhouding tussen die egte boere en hulle konkurente, 
die beamptekliek, het gou sleg geword, en 'n gebeurtenis van die 
jaar 1702 het meegehelp om die ontluikende ontevredenheid van 
die koloniste te voed. In Maart van hierdie jaar het 'n groot 
geselskap veeruilers, bestaande uit vyf-en-veertig blankes en 
net soveel Hottentots, tot in die Suurveld gegaan. Op die uit
reis het hulle geen las van die Hottentotstamme, deur wie se 
gebied hulle moes trek, ondervind nie, maar naby die onderloop 
van die Visrivier is hulle skielik deur In trop Kosas, wat daar 
met die Gonakwas saamgeleef het, aangeval, en een witman het 
gesneuwel. Die reisigers was verbitter, want hulle het die 
Kaffers nie gemolesteer nie, en die ruilekspediesie het nou 'n 
roof tog geword, waarby nie alleen die Kosas nie, maar ook die 
Gonakwas en ander Hottentotstamme baie verliese aan mense
lewens en vee gely het. 

Die name van die vyf-en-veertig vrybuiters is vandag heel
temal onbekend in Suid-Afrika, en daaruit moet afgelei word 
dat hulle vir 'n groot deel awenturiers was en nie tot die geves
tigde. koloniste behoort het nie. Will em Adriaan van del' Stel 
het desnieteenstaande die bu:vgers in die algemeen vir hierdie 
roof tog verantwoorde1ik gehou, veral later toe hy met hulle in 
stryd verkeer het; en ofskoon, vreemd genoeg, die rowers onge
straf gelaat is, het hy ,onmiddellik hulle wandade as voorwendsel 
gebruik om op eie verantwoordelikheid die ruilverbod van 1658 
weer af te kondig. 

Hierdie daad van die goewerneur het egter, soos nou sal 
blyk, by die werklike verset van die ko10niste teen sy bewind 
'n baie onbe1angrike ro1 gespeel. 
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§ 2. Die \T.erset van die Burg,ers. 

Die beweging teen Willem Adriaan van der 8tel het in die 
eerste instansie van Henning Huising uitgegaan. As rykste 
vryman in die Ko1onie, was hy die aangewese leier van die 
burgers, en hy het ook spesiale redes gehad om ontevrede te 
wees. Sy besit van die vleismonopolie was nie 'n ongemengde 
seen nie. Die goewerneur het groot gifte in vee en geld van 
hom daarvoor verwag en ook gekry, maar die onhebbelike aan
soeke het die vleispagter begin verveel, en in 1704 het hy, in die 
geheim, 'n klagbrief teen Willem Adriaan van der Ste1 aan die 
bewindhebbers in Nederland gestuur. In 1705 het 'n soortge1yke 
skrywe van verskillende burgers na Indie gegaan. Die Hoe 
Regering in Batavia het die saak nie ernstig opgevat nie, maar 
Here XVII het dit weI die moeite werd geag om op 26 Oktober 
1705 Kamer Amsterdam te versoek "omme te examineren de 
k1aghten van de Co1oniers aen de Caap. de Bonne Esperance, 
sedert eenige tijt herwaerts gedaen over 't gouvernement al
daar." V66r Kamer Amsterdam sy opdrag kon uitvoer, het die 
Kaapse geskille 'n kriesis bereik. 

Henning Huising was vir 'n tyd geduw~nde die jaar 1705 
met di,e ,goewerneur versoen, maar die ma1kontente 1.et nou oak 
ander leiers gehad. Die interessantste figuur onder hulle was 
Adam Tas. Hy 1.et in 1697 as vryburger na die Kaap gekom, 
was 'n tydlank sekr1etaris van Henning Huising, wat met sy 
tante gtetroud was, 'en is in 1699 tot vaandrig van die burger
infanteri.t! benoem. In 1703 het hy met 'n ryk weduwee, Elisa
beth van Brakel, in d1e huwelik getree. Sy het 'n mooi plaas 
net buitekant Stellenbosch g:ehad, en hi,er 'vind ons nou 'Vir 
Adam Tas woonagtig, 'n man van aansien en invloed wat, soos 
sy berot!mde Dagboek ons aantoon, die opsig oor sy boerdery 
nie v.erwaarloos nie, maar wie se grootste plesier dit tog was 
om so kuier-kui·er landstoestande met sy medeburgers te be
spm:.f:ik. Sy politieke aanleg, skryftalent en hoe ontwikkelings
peil 1.et hom spoedig tot di'e siel van die heweging teien die 
goewerneur gemaak, en uit wat hy so dag na dag oor alles en 
nog wat neeIT'skryw,e, kry ons 'n lewendige be'eld nie aIleen van 
die lewe van sy tyd nie, maar ook van die stryd, waarvan hy 
<lioe middelpunt was. . 

Op 19 Juni,e 1705 tek'en Tas aan: "Desen morgen ben. 
weder aan 't huijs van Mr. Oortmans koffy wesen drinktfm. Ook 
quam daar ten huijze de Hr. Hendrik rrrip [pas uit Nederlandl 
aangeland] ... , Hy heeft aan den GouVerneur zo men zegt 
bri,ev,t!n oViergeleverd, onder anderen eenen van den heer Witsen, 
[burgeme'ester . van Amsterdam en 'n vriend 'van. WiUem 
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Adriaan van der St0l, wat dLe: Witsenberg·e by Tulbagh na hom 
genoem het], di,e voorn. Gouverneur zoo wat scherp zoude ge
schreven hebben over dess·elfs slordig,e mani.f;l' van rBgeeren, 
waarOVi8r denzel'vlen zoo vrij wat ontdaan is geweest, ook heeft 
de h'2.ffi' Trip v,erteld, als datt·er in 't vaderland slecht~ tijdingen 
van den Gouverneur waaren overgebrileft [Huising se aanklag 
o.m.], 'en dat zijn zaaIDen daar niet z:eer breed stond·en en dat 
he:t (zoo 't God helieft) weI eens konde gebeuren dat hy de bons 
kl'leeg, men mag deswe1egen 't b8st'e hoop en, altoos." Die mal
kontentc kon dus die goei,e verwagting koest,0r, dat ook sondel' 
hulle verdtel'le toedoen die "tiran" tot sy val sou kom; maar 
geb(mrtlenis~e wat kort hi,bTop gi0'Volg het, sou hulle tot nuwe 
cnergie aanspoor en die afioop van die heLe saak versnel. 

In Augustus 1705 sou die wynpag weer opgev,eil word. 
Omdat wyn die: vlernaamste produk van di'e gevestigde kolonist·e 
uitgemaak het, was dit gebruiklik om hierdie monopolie in vier 
d.~le te vlerkoop. Die 'verdeling was tot groot 'voordeel vir die 
bom'e, want huUe was dan nie aan die genade van een koper 
(}orge1ewer nie. Hierdi'e IDeer het WiIlem Adriaan van der Stel 
die pagvoorwaardes egter so v,bTander dat di,e heL0 wynpag in 
·die hand van een persoon, Johannes Ph~jffer, g.ekom het. Hy 
was 'n handlanger van die goewerneur 10n 'n man van sIegte 
karak'ber, wat .senmaal weens bedrog tot ag jaar harde arheid op 
Uobheneiland 'veroordO'el gew,0es het. Dit was verder algemeen 
bekend dat Phijffer, wat 0e:n van di'e vorige vi.er pagters was, 
ilnansieel so swak J~estaan het, dat hy baLe moeit'e gehad het 
om di,e pagsom van sy vierde d81el 'be bb'taal; en almal moes glo 
dat hy nou deur die goewerneur of sy kHek in staat giestel is 
om die hele wynpag op te koop. Wat sou nou gebsur~ So 
gou soos Wil1em Adriaan van der Stiel en sy vriende geno.eg wyn 
vir di'e Kaapsle mark produseer, sou die tyd waarskynlik daar 
W0es, wanneer die boere g,0en druppel meer van hulle produk 
van di'e hand sou sit nite. 

Hierdie verpreUer,ende skok is spoedig deur 'n twede gevolg. 
Henning Huising, wie se verhouding tot di,e: goewerneur in die 
tuss0ntyd weer sleg geword het, het di'a vleispag verloor, en ook 
hierdi·e monopo11e, vretfillld genoeg, het in die besit van gunste
linge van d1a hofkl}ek g.ekom. Ook die vee 'van die heamptes 
.sou dus die eerste kans op die mark kry! 

Adam Tas .en sy vriende moes huUe roer. HulLe het die 
tyd sien aankom, wanneer daar vir di'8 vryboer in Suid-Afrika 
nie meer 'n bestaan sou wees ni·e. In aIle haas .en stilte is 'n 
lang klagskrif opges'bel len deur 'ras, Jakob van de'r H'eid-en, 
Guilliam du Toit .e.a. onder die burg,ers rondgebring. DrLe-en-
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sestig koloniste net dit onderteken, omtrent di·e helite daarvan 
was H ugenote, en 'n groot ged€lelte was manne van aansien en 
invloed, oudburg,trrade, gewese en dienende heemrade, k,erk
raadslede, ens. 

Die klagskrif weerspioel dle griewe 'van die koloniste: Die 
groot grondbesit van die beamptes (di·e goew.e.rneur, Kalden en 
Elsevier word spesiaal genoem) en van hevoorregte persone, soos 
Simon I~m Frans van der Stel, is d1$ grondoorsaak van al di,e 
moeilikhede. Vergelegen is so groot aangele dat vyftig gewone 
boere daar kon bestaan. Die goewerneur het 'n winglerd van 
me.er as 400,000 stokk.e en ruim 800 beest;e en 10,000 skape op 
sy veepost·e oos 'van die belrge. Hy maak gebruik in sy boer
dery van 60 Kompanji,esdienaars, daaronder Jan Hartog, die 
baastuinier, en van 100 Kompanji,eslawe. Hy sock vir homself 
en sy vriende die bestle hout, yster, ·ens., in die Kompanjiespak
huise, en as hulle iets daarvoor betaal dan is dit teen 'n laer 
prys as wat van di'e koloniste vir soortgelyke artiek·els van sleg
tlelr kwaJit'eit ge·eis word. Hy het die 'vieleruil vir die burg/ers. 
gesluit ,en in die geheim ruil hy self; vandaar d~e groot troppe' 
vee wat hy en sy handla~gers be'Sit. Hy pers giftle uit di.e kolo
niste, as hulle om grond of iets anders aansoe:k doen. Hy neem 
hulle vee en slawe ai, dwing hul1e om met hulle wa,.ens karwei
werk vir hom te doen, ,en onderdruk hulle op al1erhande maniere, 
"gebruik>ende tot zijn Zinspreuk, dJ.at ,ele.n brJrooide (]6m.e;.ente. 
g,emakklelyk is tie r,ege'f1en." Ook Jonker Frans blink, wat bruta
liteit he-tref, in sy heloe omgewing uit! Di,e goewerneur koop· 
wyn van die bOC'l'ie toon 'n lae prys op en word vir dieselfde 
wyn go.ed deur sy agent, d~e pagter, betaal. V,eral die skandelike 
streek waardeur Phijffer in besit van die hele wynpag gekom 
het, gaan di'e ht:amptes bevoordeel ,en di·e boere rUITheler; "nu 
isser voor de arme menschen geen uitvlucht, zynde de Ing.eze
tenen hiler thans in e,en deernis waardig,e.'n staat!" . Die koloniste, 
ook wat die v1eisafset betref, onder die duim van die goewern.eur 
en sy bevoorr,e:gte vriende, is sonder geld, en "zo de tegenwoor
dige tierannique manier van rege'ering,e langer stand houd," is. 
hul1e m.e'i totale ondergang bedreig, "waartot8 den Gouvern6u.r' 
aUe zyne kragten inspant." Di.e beamptes verwaarloos ook hulle, 
pligte. Die goew.elrneur bring weke agter,een op Verg.elegeIL 
deur; en van Kalden is dit "waarachtig (waar) dat hy ganschl 
g,een werk 'van di,e Godsdienst maakt, g,emerkt hy hem vry mtOOr' 
met zyne Landeryen bt~moeit, als met den Pl'iedikstoel." Die 
la.e sedelikle peil van die goewerneur se omgewing is 'n skande: 
en 'n gevaar; "lompe schoft.en die zig met scht8lm- en dief':'· 
stukken hehelpen zyn (zyn) beste Vrinden, en de zulk·e staan: 
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breed by hem, gemerkt zy hem de handsn vullen, voorts leent 
hy zyn ooren aan laffe menschen en vl'eyers, zynde hy voor de 
waarheid bevreest." 

Ons sal later op die inhoud en gteloofwaardigheid van hier
die dokument terugkom. Ons wil nou eers die gebeurtenisse 
self volg. 

§ 3. TeenmaatreEHs van di-e Goewerneur. 
Skaars was die klagskrif opgestel en getek,en, of die reto.'3r

'Vloot maak op 4 Februari.e 1706 sy v,erskyning. Die goewer
neur hoor nou vir aile ,eerste k,t!er van die heskuldigings wat die 
vorige jaar na Batavia gestuur is; hy weet dat die agitasie 
t'een hom juis in die laaste tyd weer stlerk opgevlam het, ,en hy 
vermoed dus dat die malkontente verdere klagtes met die vloot 
na Nederland sal stuur. Sy 'oorste verdedigingsmiddel was 'n 
kontra-manifes. Hy het 'n stuk laat opstel waarin hy afge
skilder is as "een persoon van aIle E,er en deught in des&elfs 
g,ehele gtedragh, Regering,s, ommegang, en hejegeningte .... een 
h~erlyk voorbeelt van zedigheyt, in yv'er voor 't ~em-ene beste, 
Godsdienstigh in de Christslij cke Religit8,. . .. en van seer gO'e
dcrti,el"en 'en saghtmoedigen aerdt;" en 'n indrukwekkende lys 
van 240 nam'e van vryburg,ers het weldra onder hierdie serti:fi.
kaat van 'volmaaktheid gepryk. Ong;elukkig vir die goewerneur 
weet ons intussen t'e v,eel van di,s ontstaan daarvan af om enige 
waarrue daaraan te heg. Sowat 20 van di,e ondertekenaars was 
vryg,emaakt-e slawe 'en ander kleurlinge, 'en om Theal aan 
te haal, "not a few of tht8 respsctable names found on that 
-extraordinary document arle certainly not genuine, for they 
,appear with a cross, though the men they prof,essed to repre
sent could write: letters and sign papers as well as the Gover
nor himself could do." N og me.3r, - die goewerneur en sy 
trawant,e het .al hulle mag gebruik om die koloniste tot onder
tekening tte oeweleg 'en het selis nie 'Vir intimidasie teruggedeins 
nie. Van ruer Stel het die Kaa ps,e burgers op die Kaste.el ont
bied. Hulle is daar, gekleurdes inkluis, op drank en tabak 
·g;t.trakteter en is toe g.t~vra om te onderskrywe da t di,e go ewer
neur 'n man van '6'er en deug was. Vir di,e "buitemense" het 
,Starrenburg, die landdros van Stellenbosch, gesorg, maar ni€
teenstaandt8 al sy beloft,6S en dreigemente hoet hy maar baie min 
sukses ge'had.Hy het mf3t 'n gewapende mag van wyk tot wyk 
goery, die mens-e voor hom in 'n kamer laat v:erskyn, die deur 
toegesluit en die dokument aan hulle voorgele. By verskillende 
plekk,e, 'veral in Drakenstein, het die burg·ers tog gewei-er om te 
.onderteIDen. Hier is 'n staaltjie uit Starl'1enburg se rondr,e:is, 
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~oos Adam Tas dit in sy Dagboek (20 Februari.e 1706) vir ons 
bewaar het: "Dese nagt wierde wakker op onz'e deur geklopt, 
.d.f:! aanklopper was Abraham Bleusel( 'n Hugenoot), di,e van 
Drakenstijn quam ger,e.eden (trouwhastig stuk) om mij te v,eT
halen da t hij nevens anderle franschen tot 15 stuks toe aan 't 
huijs van Francois du Toit waren geweest, alwaar den Land
·drost was om hen voor den gouv,erneur een schrift be doen 
teek·enen, den Landdrost sogt hen eerst door beloften daartoe 
t€ bewe.eg,en, naderhand door fene drijg.f:!menten, ondertusschen 
was hij soo vervloekt gram dat hy besturf in zijn Tronie en 
be-vende 't schrift voorlas, ook stond ter een rakker di.e de deur 
hadde g,9sl00ten, en daar stond op te passen. Abraham Bleusel 
aan 't spreeken raakend, ~6'ijde ronduijt dat hij zijn naam 
weI wilde tookenen, maar ·e:erst zijne klagten daarboven schrij
ven, ,en als hij dat niet doen mocht,s dan wilde hy niet teekenen. 
Dp dit zeggen van deesen man gingen de menschen daar bijeen
gekomen s1enter.en, zonde:r datter iemand van hen wilde tee
'kenen, zodat den Landdrost hier zeer kaal afgekomen is." 

In di'e tussentyd het WiUf:!m Adriaan van d,er Stel s-eker
heid g,ekry van die bestaan van die klagskrif, en ofskoon hy 
ni'e wis waar dit was nie, het hy ook ongeveer gieweet deur wie 
·dit ond,~;rteken is. Sommige het rondborstig daarmee uitgekom, 
-en in die verband moet herinll'er word aan die pragtig,9 figuur 
wat Guilliam du Toit 'voor die goewerneur geslaan het. Tydens 
'n hesoek aan Kaapstad is hy me'ermale na die Kastael ontbied 

.en persoonlik deur Van der Stel gevra om di,e kontra-manifes 
te teken. Hy hst beslis g,ewf:!ier, en by 'een gel·eentheid vra die 
goewerneur of hy die aanklag onderskryf het, "waarop Mons. 
du 'foit hem volmondig op antwoorde,: J a ik mynheer. Toen 
vraagde den ,goevle!rneur, wie heeft u daartoe gedrongen? Du 
'foit gaf tot antwoord: Mijn conci'entie myn he'er." Van der 
-Stel vra toe verder, waarom Du Toit,as hy persoonlike griewe 
had, nie na hom gekom het nie; hy sou hom dan w,cl gehelp 
het; waarop di,e standvastige baler hom 'n antwoord gee, wat 
weI tot die Ieuse van sy yolk kon verhef word: "En of ik nu 
-al glq,hoZp.en was, zoo WaiS d.e h..e,(}.Ze glcmelent,e nog nie,t g'eholple,n. 
Ik ben e:en oud man, mijn brood zal haast g'ebakkten zijn, 't 
.schrijvlen dat ik ge1daan hebb,e, is uijt liefde, voor de gfjmel~nte 
Jj;elschied. ' , Di,e goowerneur skud sy kop en se' tot dri,emaal 
,toe: "Du Toit, ik heb sulx aan u niet verdient, en ik had dit 
van u niet 'verwa,gt. Ik hoop God zal bij u doen als ghij bij mij 
g'edaan hebt"; en kalm aanvaar die Hug.e'lloot ook sy verant
woord·elikheid aan 'n Hoer Gesag met die woorde: "Ik hoop 
:zo mijn heer." 
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Eindelik doen Van der Stel 'n beslissende stap. Op Sater
dagnag>, 27 Februarie 1706, is Adam Tas in sy huis deur Star
renburg gearresteeren na di·e Kasteel gebring. Ook sy lessenaar 
is in beslag gem~em, ·en ofskoon die klagskrif r.eJ~:ds veilig by 
Abraham Bogaert van die l'etoervloot was, kon die goewerneur 
uit 'n afskrif daarvan en ander papiel'1e enigsins afl.~i wi'e dit 
onderteken het~ Verdere arr,este het onmiddellik gevolg; en di t 
is belangrik om vas te stel, dat al hi,erdie teerste maatr,eels deur 
di'e goewerneur self, sonder raadpleging met die Politi,eke Raad 
of di·e Raad van J ustiesie, getl'1ef is. 

Op 4 J\tlaart roep Van df:.'r Stel die Bree Raad, d. w.s. die
Politi'eke Raad m~t die offisiere van die r,etoervloot, wat altyd. 
nog in die baai was, bymekaar. Ofskoon die burgerrade sy 
vr~ende was, vermy hy dus stelselmatig om die liggaam, waarin 
di,e: koloniste verteenwoordig was, nl. die Raad van J ustiesie, in 
die saak te ken. Die Bree Raad, eensydig ingelig, vaardig 'n 
plakkaat uit, wat alle samesweringe of di'e teken 'van lasterlike
geskrifte te.~n d~e owerheid ten stl'engst,everbied en almal wat 
daaraan deelne'em waarsku, dat hulle "als oproermakers en 
stoorders van de gemeene rust aan lyf en IteV'en t,en exempel van 
an<1eren zullen ,gestraft werden." By dieselfds raadsitting is. 
die Independent.e Fiskaal en die landdros g,eoutoriseer om "alle 
de g,ene daar men suspitie op heeft. . . . ten e,erst:e. . .. te approe
henderen. " Ook hiterdi'e laasts besluit is eienaardig, want die 
:e.erste arreste op suspi'esie het toe al plaasgevind. Die feit is, 
dat Van der Stel regskrag aan sy onre.elmatige dade wou ver
leten, en die v'ervolging van die malkontente nog v€rder deur 
di·e landdros, Starrenburg, sy kragtige ondersteuner, wou 
dryw,s. Hy wou die fiskaal, Blesius, wat ampshalwe die werk 
van kroonvervolger moes doen, opsy stoot, omdat hy nie duide
lik genoeg kleur gewys het ni'e. Dit is kensketsend van die· 
werklike ondergeskiktheid van die fiskaal, ten miskien ook van 
sy slegte .gewete, dat hy hom hierdie vernedering laat welgeval 
het. Hy tre,e en bly op di'e agtergrond. 

Die goewern8'Ur kon nou met 'n skyn van reg op die ing'e
slae pad voortgaan. Die volgende Raadsvergaderinge van 8 
Maart besluit op sy voorst'el om vyf van die hoofaanvoerders, 
H:enning Huising, F'erdinand Appel, Pieter 'van der Byl, Jan 
van Meerland en Jakob van der H,eiden na Ned8rland te stuur. 
Waarskynlik het hy dit sLegs as 'n dl'1eigement bedoel, en op 
slot van sake het aUe:en die viereersg.enoemdes op 4 April met 
di'e retoervloot die Kaap v,erlaat. Jakob van der H'eiden is. 
agtergehou, waarskynlik omdat hy onder verhoor te 'Standvast~g 
gebly het. 
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V 001' di,f; 'vertrek van di.e vloot het Van del' Std hom vIera! 
;beywel' om sove,el moontlik van die ondertekenaars van die 
.klag'skl'if in hande te kl'Y en hulle tot herroeping van hulle be
skuldigings tie hew0f:g. Hy stel 'n kommissiO' van di,e Raad van 
·Justi,esie aan om dit tiS' bewerkstellig, en sorg daal'voor dat by 
die ondersoekings altyd net een burgerraad wat definitief aan sy 
kant staan, teenwoordig is. Hy self vlf:J:skyn nie, maar sit in 
'n kamer naasaan di,e verhoorlokaal, en af 'en toe, as 'n moeilike 
punt opkom, gaan Starr,enburg, wat die vervolging lei, by sy 
baas orders haal. Jakob van del' H'eiden was 0ftrl van die 
eerstes wat voor di,e ondersoekingskommissie gebring is. Hy 
het dadelik 'n baie fel'me houding in~en0f:m. Hy se, hy is nie 
-voor sy "Gompetente Reehters" nie, en hy weier am sy klagtes 
t·erug to' trek. Vir sy '~halsstarrigheid" is hy toe, op bevel van 
die goewerll'eur, SODS 'n' misdadiger hehandel en in 'n strafsel, 
sondeI' die minstte g'emakke, gesit. Na twee wlfike was hy. WOOl' 

.·onder verhoor, maar bly ~'obstinaat," en nou kom hy in die 
sogenaamde Donker Gat, 'n stikdonker, ongeventileerde, on
deraardslc hoI, ~'alwaar nooit iemant ongesehavot'etert is uitge
komen, " en by hom was 'n slaaf wa t weens moord tot die dood 
v,t.ToordeO'l was. Van del' H,eiden moes 'v~er weke hi,er Ie, en 
hy het 'n gedeelte van die donker ure' verslyt met aan sy 8'el
genoot 'n paar gebede te leer en hom vir sy ter,sgstelling voor 
t,e bC!'Iei 'n Enigsins lang verblyf in di'e verpestc lug van die 
Donker Gat was dodelik, Ifill toe Van del' Heiden weer voor sy 
r,egters 'verskyn was hy 'n siek ,en gebroke man. In 'n marte
lende verhoor van vyf uur ge:e hy nou vir die eerste ke,sr "be
vredigende" antwoorde. Hy is daarop na 'n ~ewone sel terug
·gebring, maar sy gesondhf:idstoestand was so sorgwekkend, dat 
hy op vrye voet gestel is. 

Die ander gevangenes is volgens dieselfde pros'edure behan
·del, en di,s ma t.e van hardheid het in elke geval daarvan afge
hang of hulle "halsstarrig" was of ni·e; d.w.s. hoe gouer huUe 
gereed was om te "herroep," ,en hoe vollediger so 'n herroeping 
was, des tiS milder was hulle hehandeling en does te spoediger 
huUe vrylating. Na dae en weke van opsluiting in eensame 

.selle, waar selfs hulLe vroue en kindel'S hulle nie mog besoek 
ni'e, het hulle, verswak deur 'n ellendig,e tronkdieet, somtyds 'van 
brood en water aIleen, voor !'Iegters verskyn wat hull-e met nog 
swaarder maatr<eels, m,f:t verbanning na Mouritius en die pyn
bank, gedrleig het. Is dit 'n wonder dat die goewerll'eur "kon
fessies" van hulle gekry het? Di,e wonder is liewer dat som
:mige van di,f; "konfessies" so skraal was en so lank teruggehou 
:is. J aeques de Savoye', 'n grysaard van sewentig jaar, -en 'n 

131 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



GESKIEDENIS VAN SUID-AFRIKA. 

ander Hugenoot moes eers met die Donker Gat kennis maak,. 
en ander weier moas op 'n skip, klaar vir die vaart na Mouritius,. 
gebring word, eer hulle tot inke:er wou kom. Adam Tas het 
ook 'n "konfessie" geteken, nadat Starrenburg hom goed onder' 
hande g.shad net, maar hy en Jakob Louw net desnieteenstaande 
ni'e hulle vryheid gekry nile. Hierdie twee gevaarlike vyande 
van die goewerneur ,en nog drie andler, wat Starr,8Ilburg eers, 
in die begin van 1707 in die hande gekry het, is vasgehou tot die 
beslissing van Here XVII die Kaap bereik het. 

:Met d1e retoervloot van 1706 het, naas die klagskrif wat 
onmiddeIlik na di'e uitvaart deur Bogaert aan Henning Huising 
oorhandig is, ook die gewone jaarlikse brief van die goewerneur 
aan H-ere XVII gegaan. Van der Stel net gebruik gemaak 'van 
die ge1eentheid om sy kant van die saak in 'n gunstige lig VDOl' 
die outoriteit,e in Nederland te Ie, en die afg.eperste "konfessies'" 
wat vool' 31 Maart beskikbaal' was, kon vir hom mooi daarby 
te pas kom. 

Tlerwyl alhei kante in Suid-Afrika op die uitspraak van 
H:ere lVle,esters wag, het die vervolging van verdagte persone 
voortgegaan. Die Kommissarisse het huIle ondersoeki~g's voort
gesit, ,en Starrenburg was daarby ook besig om, volg'8ns die 
opdrag van die Bre'e Raad, nog meer m,ense na die selle van die 
Kasteel te sleep. Hierdi,e w:!rvolgingskampanjie moes ·egter uit
eindelik deur die Raad van Justi,esie bekragtig word, en dit strek 
die liggaam tot eer, dat besliste stfilllme teen die handelwyse van 
die goowerneur daarin opgegaan net. Die burgerraad, Oortmans,. 
ofskoon hy 'n gunstelin,g van Van der Ste1 was, wou die opdrag 
aan Starrenburg, om m-ense op suspi.eS1el aIleen in hegtenis te 
nOOID, nie help bekragtig ni,e; hy kon dit nie met sy eed, waar
volg:ens hy daar was om vir die belange van di'e burgers te waakt 

v,erenig ni'e. Jan Swellengrebel, 'n amptelilm lid, het hom by 
Oortmans aangesluit, en huUe het t~~en di,e v'erlening van die 
opdrag ge stem , maar huUe was natuurlik in die minderheid. 

Starrenburg het ond-er die "buitemense" weinig uitgerig. 
Hy het g,oon vaste militere mag tot sy beskikki~g gehad nie t 

en hy kon natuurlik ni,e daaraan dink om die miliesi'e t'e gebruik 
nie, aangesien die burgerlike hevolking van Stellenbosch, Dra
kenstein en Wav,hl'en byna as een man aan die kant van die 
gedag'vaarde persone gestaan het. Sy onmag het hom somtyds. 
'n tr,eurige figuur laat staan. Op 18 Sept-ember 1706 ry 'n 
g'8wapende boere-kommando Stellenbosch in. Starr.enburg gaan 
hulle tegemoet. HuUe wil weet waarom daar geen k-ermis meer 
op SteUenbosch sal gehou word ni,~:. Hy antwoord dat bevele 
uit Batavia gekom het om die instelling te skors, aangesi'en dit 
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vir die Kompanjie "be veel koso Sy inligting was juis; en die 
kermis was werklik afgeskaf; maar di,e: burgers wou ni.e met 
sy antwoord genoee neem nie ten het hom bespot. Toe neem 
di·e vroue van Pieter van deT Byl en W,e.'Ssel Pretorins (hune· 
man~ het onder die harde hand van die landdros in dite Kasteel 
d·eurgegaan) di,e woord namens hulle geslag op : huUs is nie van 
plan om di·e fii8k 'voor die onderdrukk,er te buig nie, ten sal hulle
regte handhaaf! Starrenburg moes, goed sl,eggese en gekatki
seer, na sy huis t'erugkeer, en dieselfde dag skryf hy 'n brief 
aan die goewerneur, waarin di:e volgende voorkom: "Maar 
Edele Gestreng'e Heer, de wyv,m zyn alsoo gevaarlyk als de· 
mans, 'en zyn nilet stil." 

Ook mooipraatji,es ,en beloft:es het nie gehelp nie. Hendrik 
Bouman, 'n bosr van SteUenbosch, wat in Desember 1705, son
der inagneming van die ko-opsi,elys, deur die goewerneur tot 
burgerraad beno:em is (een van sy weinige bo·ere-vrJ.ende dus!) 
skryw,e: aan Francois du Toit, wat in Drakenstein woon en 
gedagvaar is, dat hy ·en di,e anc1er gedagvaardes hulle tog maar 
moet kom oorge's, en dat hy (Bouman) ,en Elsevier persoonlik 
daarvoor sal borg staan, dat as hulle dit doen en onder verhoor 
"d,e: behoorlyk,e antwoord" gee, hull.e ni·e die minst:e ieed sal 
aang.edaan word nie. Bouman vra dan vir sy buurman, Gillis. 
Soll~er, om die bri'ef aan Du Toit te besorg. Sollier will~g in 
maar skrywe gelyktydig ook 'n persoonlike brief aan Du 'foit, 
waarin hy hom 'n gebeurtmis uit sy ei'e Ie we meede>81 en hom 
aanraai om daaruit af te l,ei, wat of hom te doen staan. Ons. 
gee hi·er die woorde van Solli:er, soos huUe destyds, deur Tas 
waarskynlik, uit die oorspronklike Frans 'vertaal is: " 't H'8Ugt 
my, dat ik in dienst zynde: van den Koning van Vrankryk, en 
tot (te) Charlemont in bezetting, ane de tromm>8ls1agers van 't 
Regim·ent v,erliepen 'en ik nevens 4 Capitains en andtere Offici,ffi's. 
gecommandeert wierd om ze te achterhalen, gelyk wy de:den 
tot in 't g'ezigt van Namen, daar wy ons borgen in e·en boeren 
huis; pas ,een uur daarin gewee:st zynde, quamen onz,e Tamboers 
aankloppen, die ons g'ewaar wordende, raakten zommige degens. 
uit, en andeDe gingen lopeno Wy een van df::ze die geweer g,e
trokken hadden, dodelik gequetst hebbende, vervolgden de· 
andere. In 't nalop~'n zeide hun een van de Capitains: Kinders 
komt we'erom; men zal u goon quaad doen; daar de Tamboers 
na luisterdtenen vroegen of op 't Capitains woord hun gem 
quaad zou wedervaren. Neen, myne kinders, antwoorden zy, 
op Capitains woord zal u ge:en l,eed geschi,eden., Dit verstaan 
hebhende k,eerden er agt weerom, die hun geweer neb'r Laiden, 
en zig aan ons ov'er gaven; in huis gekomen, bonden wy :oe met. 
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lonten, en zo na Charlemont, alwaar 's marg.8'llS de krygsraad 
vergadert om te ovedeggen, wat men met haar zoude; wierden 
zy vlerwe:ez'en, neus 'en oor,en afgesneden, Leliffil op de wangen 
gebrand, en 'voort voor al haar Leven op de Galeyen te roeY,ffil. 
Als deze elendige onder beuls hand·en waren, riepen zy, Capi
tains gy hebt ons bedrogen; uwe bcloften zyn geweest, dat ons 
geen ramp zoude ov.erkom·en; die daar op antwoorden, gy!i.eden 
zyt nu in handen van den koning; wy konnen UL. geen gena de 
bewyzen." 

Francois du Toit het die raad van sy vriend gevolg en is 
nooit g'evang nie. Sy broer, Guilliam 'egter, en Hercules du Pre 
,en Jakobus van Brakel is gepak, maar eers in Februarie en 
Maart van di,S' volgende jaar, 1707, en hulle is met Adam Tas 
en Jakob Louw in April ·vrygestel. 

Die toestand gedurende hierdie tyd werp 'n helder lig op 
di,e swakheid van die sentrale r'Bgering. Di,e goewerneur het di.e 
konstitusionele regte van die burgers Vierkrag, want volgens 
syeie keuse, nie· volgens die dubbele ko-opsielys nie, is die bur
gerrad'e, he·emrade, 'ens., aangevul; maar dit het hom alles niks 
gebaat nie. Die koloniste buitt:k:ant die ski'B'reiland was nog 
altyd self:vege:r>end in die sin, dat die besluite van di'e bewind
vo·erders in Kaapstad nie sonder hulle medew,erking en tocstem
ming kon uitgevoer word nioe; en in 'n nog belangriker opsig 
het hulle getoon, dat s'elfbestuur diep by hulle ing,e:wortel W&i; 

di,s' regering wat wet :en ordoe moes handhaaf, het sy mag daartoe 
v'erbeur, maar die gewone maatskaplike orde het ongestoord bly 
bestaan, ook onder di,e mense wat volgens ampt·elike plakkaat 
as rusv,erstoorders gedagvaar is. Die kolonist,e was dus op slot 
van sake selfreg,arend, nie uit hoofde van v'eranderlikoe wetsbe
palinge nie, maar op grand van hulle ei,e wil .s'n vermoe om deel 
te vorm van 'n ordelik·e same1ewing. 

§ 4. Die Val van Willem Adriaan van der Stel. 
rrerwyl Starrenburg nog besig was om malse in Stellenbosch 

ten Drakenstein t,e arrlesteer, kom die eerste berigte van die oor
winning van die koloniste in Kaapstad aan. Op die r,atoer
vloot van die jaar 1707 was Jan Rotterdam, 'n oudburgerraad 
en di'eeerste ondertekienaar van di'e klagskrif. Van der Stel 
het 'n splBslale wrok t,e:en hom gehad, omdat hy weens sy ouder
dom en swakheid ni,S', SODS di,e etiket dit geeis het, by die ver
skyning van die goewerneur in die kerk opgestaan hat nie; en 
toe dit rugbaargeword het dat hy een van die samesw80erders 
was, is hy na Bata'via verbano Die outoriteite: daar het egter 
weinig notiesie van die beskuldigings t€'en hom gene-em; hulle 
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het hom baie vriendelik behandel en vrye passasie terug Kaap
to'e gege'e. 

Gunstige privaat berigte is ook uit Nederland ontvang, en 
op 16 April 1707, seil die Katt~Bn.dyk, wat voor 'n maand of vyf 
Nedru-land verlaat het, die Tafelbaai in, en die skipp.er oorhan
dig aan Willem Adriaan van der Stel 'n brioef 'van Here XVII, 
gedateer 30 Oktober 1706. Die inhoud was as volg: Die goe
wern:eur, die sekunde, die pr,edikant van Kaapstad en di.e Iand
dros van SteUenbosch was uit huUe ampte ontslaan en moos 
met die eerste g·e1eenthcid na Nederland terugkeer. Tot tyd 
en wyl 'n nuwe goewernl8ur aankom, moos die Independente 
Fiskaal, Blesius, m,~t die Politi.ek,e Raad, di·e gesag voer. Frans 
van der Stel moes die Kaap verlaat en sou ook in goon ander 
besitting van die Kompanjie weer toeg'elaat word nile. Al die 
beskuldigilJ-gs teen di·e burgers we:ens sameswering en hoogver
raad moes as vlerval beskou word; di'e wat nog in die tronk 
sit, moes onmiddellik vryglestel word, en die bannelinge sou op 
regeringskoste na di·e Kaap terugkom. 

Dit was mef)'r as 'n oorwinning vir die burgers! Dit was· 
'n triomf! 

Adam Tas stap weer as 'n vrye man op sy plaas rond, en 
hy noem dit: Libertas; - Tas is vry! Vryheid! 

Die nuwe sekunde, d' Ab1eing, wat in Mei 1707 uit Indie 
aang'ekom heten tot di:e oorname van die reg.~!ring deur die 
nuwe goewerneur, Louis van Assenburgh, in Februarie 1708, 
aan di,e hoof daarvan gestaan het, was 'n neef van Willem 
Adriaan van der Stel, en hy het dit bewerk dat dioe ge'valle 
"tiran" met die ander afgedankt.e heamptes en Jonker Frans. 
eers in di,e he gin van 1708 met di·e retoervloot die Kaap ver
laat het. By die tyd was d~el besluite van He~e XVII, met 
betrekking tot die plase, ens., van die hofkliek re·eds g'edooltelik 
uitgevoer. Simon van der Stel net in rustige besit gebly van 
Constansia tot sy dood toe, ·en op sy ou dag 'vind ons hom nog 
hesig m·et spekuIe:er en werskaf, altyd klaar om geld te maak 
as daar 'n kans is. AIle beamptes is legter voortaan streng ver
bi,ed om grond te besit of te huur en om enige handel in koring 
wyn of ve:e te drywe. Di'e grondhesitters ondeT hulle kon hun~ 
plase en boerderye vir eie rekening Vierkoop, maar as hulle t,g 
lank daarmee draal, sou die besittings gekonfiskoor word. Willem 
Adriaan van der Ste1 kom ni,e heeltemal 'So maklik daarvan af 
ni;e. Vergelegen sou aan die Kompanjie terugval, aangesien die 
uitgifi'e daarvan deur Valk.enier nooit aan Here XVII gerap
portoor was nie. Dit moos in 'vier dele verkoop word en die 
huis moes afgebrelek word. Di'e boulliateriaal en die and€T be-
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sittings van WiHem Adriaan van del' Stel kon egter vir sy 
rek'sning van dile hand gesit word. Die g.e.wese goewerneur en 
sy vriande het op slot ,tan sake 'n mooi deel van hulle "buit" 
behou. P'etrus Kalden, b.v., het in 1708 vir sy plaas 120,500 
gekry, 'n vorstelik.e bedrag' volg.ms die geldwaarde van di·e tyd, 
wat hom in Nederland tot 'n ryk man kon maak. V,erg.el'egen 
is in 1709 v'erkoop, len een van di.e: vier nuwe eienaars was
Jakob van del' Heiden! 

Die haastige en beslist'e opt:vee van H.ere XVII in hierdie 
hele saak w.sk enigsins ons verwondering. Ons moat egter ont-' 
hou dat kolonisasie op 'n gesonde basis op hulle program g.e
staan het. Hune wou 'n bevolking van egte boere aan die Kaap 
he, en dit was t·oon hulle wens .en belang dat. dioe boerestand 
deur 'n paar gl'oo~grondbesitters sou verdring word. Verder, 
die klagskrif van die jaar 1706 was op v'erIle na nie die 18,erste 
·of .migste t:ek'sn van onraad wat huns bereik het nie. Henning 
Huising en sy twee vrioende (Jan van Me,erland is op die rei::; 
oorlede) het in Nederland aan Here M·Btest:ers wat refds ingelig 
en voorherei was, hune goeie saak voorgele. Eindelik moet ook 
in herinnering gebring word, dat Here XVII destyds ongraag 
van moeilikhede in hulle besittings wou hoor. By oelke ver
lenging van di,e oktrooi van die Kompanjie het di,e vyande van 
die ryk ·en hevoorr:egte liggaam hom SIDf:!I'P aangeyal, en die 
Staat het hom .goed laat betaal. Nou was die oktrooi weI in 1700 
tot 1740 deur dj,e State-Generaal Vierleng, maar die kritiek, vera! 
001' di.s finansiele heheer van die Kompanjie, het nie ingesluimer 
-nie, en dit is begryplik dat die bewindhebbel"s, waar die Neder
lande juis destyds die strategiese brandpunt van 'n groot Euro
p'eS'e oorlog was, ane troehsle in die koloni,es wou vermy; hulle 
kon vir di·e Republiek en die Kompanjie lastig en selfs gevaar
lik word. 

§5. Wese en Betek!enis van die. Stryd. 
Na sy ontslag het Willem Adriaan van del' Stel 'n lang 

verdediging laat druk, die sogenaamde Korte Deductie, waarin 
hy aan die hand van die geradbraakte konfessies 'en ander 
mat,eriaal die heskuldigings van die burgers, in di'e Klagskrif 
v'ervat, punt vir punt proheer w,t::erle. In antwoord hi,erop het 
Adam Tas en Jakob van del' Heiden 'n groot boek, die Oontra.. 
DI')ductie, in 1712 uitgegee. Dit is 'n omslagtig,e uite.ensetting 
van di.e hellS konflik maar baie waard~vol, vleral omdat die twee 
skrywers di'e moeite g,edaan het om oor.elke punt in die klag
:skrif beedigde verklarings van bevoegde persone te kry. Van 
,de:r Stel 'en sy vriende word so deur hulle .eie ondergeskiktes, 
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wat die werk op huUe plase vir hulle moes doen, v'eroordeel. 
Ook in ander boefue van di,e tyd is di'e gebeurtenisse aan die 
Kaap behandel. Abraham Boga'ert, in wie se hande die klagskrif 
-so veilig berus het, kies in sy lIistorische, R'reiZien duidelik party 
vir di,e kolonist,e; so ook Kolbe, wat van 1705 tot 1713 aan die' 
Kaap gewoon het ;en ons 'n uit'ers intel'essante, ofskoon nie altyd 
noukeurige, beskrywing van di,s lewe hier in sy tyd nagelaat het. 

Omtrent vyf-,en-twintig jaar g,elede het die Kaapse argi
varis, ds. Leibbrandt, die Kortie D,e.(jJuctie in 'n Engelse v,ertaling 
c{)nder die tietel, Def'ence of W. A. van der Stel, uitgegee, en 
.sedert die tyd date.er eintlik die sog,enaamde "Van der Stel
kwessie. " Leibbrandt 'b'll sy volgeling,e het hartstogtelik vir die 
"'verongelykt'e go:ewerneur" in die bl'8s getl'tee, terwyl ander 
skrywers, soos dr. Theal en prof. Fouche, aan die kant van di,f! 
.burgers staan. Daar behoort egter gteen radikal,e verskil van 
opvatting oor hi'erdie saak te we:es ni'e. Die geg'~!Wiens wat ons 
besit is so volledig, dat 'n behoorlike studi,e daarvan tot onge
vtBer dieselfde gevolgtr,skkings moet voer. 

Di'e meeste 'van die maatl'ools wat Willem Adriaan van der 
Stel tot sy verdediging aangt8wend het, g,stuig sterk teen hom. 
-Gns bring in herinnering : die selfverheerlikende inhoud van die 
Sertifikaat van V olmaaktheid; die onhshoorlike manier waarop 
handtekening~ daarvoor gekry is; die mishandeling van die g,e
arreste.erde burgers om hulLe tot herroeping te dwing; 'die V,ffi'

minking van hulle "Konfessies," 'en die ,eienaardige regt'8'rlik,6 
prosedure by die verhoor 'van di,e aangteklaagdes. As" een 
h0f:rr-lik voorbeelt van zedigheyt 'en van seer goedertieren en 
sagtmoedigen3!erdt" openbaar Van der Stel hom sek'er nie; ook 
nie, waar hy die konstitusionel,e regt·e van die koloniste verkrag 
en di.s ko-opsiestelsel opsy stoot nie. 

Die groot vraag is egterof die klagtes van die burgers op 
waarheid berus het. Hoe 'v,erskil1end die antwoorde hierop ook 
mag wees, dit bly 'n feit dat dis heskuldigings, wat hoofsake 
betr,ei, d'eur die duidelikste bewyse gestaaf is. 

In die ,e:erst'e plek moet as absoluut vasstaande beskou word, 
,dat vanaf 1700 'n h~:ampteboerdery op 'n buitensporige en on
gehoorde skaal aan die Kaap ingtevoer is. 

In die twede plek is dit heeltemal duid,elik, dat die Kaapse 
mark, wat v,ee ·en wyn en somtyds ook koring betr,~rr, skaars di,e 
produksie van die toenemende gev-estigde koloniste kon opneem, 
en dat hulle dus di,e inkom van di,e: hofkliek as 'n gevaarlike 
konkurensi,e moes 'voel. IIenning H uising was aUe:en byna in 

. staat om uit sy ·eie veetroppe in die hehoefte aan vleis tel voor
-si'en; die jaarliks,e afset van wyn het 600 leers nie oortref nie; 
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en sf::lis in 'n slegte jaar soos 1705-6 is 400 sak koring na Indie· 
uitg-8vo8r, - en ons weet dat daar vir 'n groot uitbreiding van 
die ,eksporthandel weinig kans bestaan het. 

In dte derd'e plek is dit onteenseglik waar, dat di,e: beamptes t 

en as produsente en as verkopters 'van hull'8 produkte, 'n bc
voorregt,e POsi'8sie bekle.e: het. Hulle het die bela stings wat di~ 
gewone boer mo-es hetaal vrygespring, en in die geva1 van 
Winem Adriaan van Jer Sue1 het ons duideliffis bewyse, dat hy 
misbruik gemaak het van sy amptelike mag om die koste van sy 
boerdery t,e vierminder en heter pryse as dis burgers by die pag
t'ers te kry. As ons die boodigde 'verklarings van sy ei,e plaasop
sigters moet glo, dan het hy W,Brklik groot get aIle Kompanji'e
slaween beamptes, wat deur die Kompanji,e besoldig is, in sy 
diens op Vergellegen gehad; 'en sy bedoeling by dis aanstelling: 
van Phijffer tot algemene wynpagter is so in-die-oog-Iopend, dat 
dit ni'e nodig is om daaroor verder uit te w.ei nie. 

Of die goewerneur di'e koloniste ook meer direk benade.el en 
onderdruk het, of hy sy ampteliffie pligte versuim het, oen of 
hy vir sy eie profyt veerui1 gedrywe het, is vrae waarby ous· 
nie hOtef stH te staan ni,e. Dit kan waar wees dat di-e koloniste 
hieromtrent ong,e:gronde bewerings in die klagskrif gemaak het, 
maar ver van die waarheid was hul nooit. Dioe goew-erneur het 
groot" gesken]m" aangen-eem, :en sy veestape1 was se:lf nog uit
gebreider as die burg-ers 'vermOted het. Ons wil onsegter by 
di,e hoofsaak bepaal. Dat die goewerneur en sy vriendoe 'n on
suiwere. politiek gevolg het, wat herek·en was om die kolonist€· 
te rulne·er, staan vas. Dat hulle hewus was van die onver
mydelike end-DBSultaat van hune politiek, l):an ook nie in twyiel 
getrek word nie. Blesius, in 'n brief aan Here XVII, bevestig 
dat Elsevi'er in 1705 aan Will em Adriaan van der Ste1 goese 
het: "Dat 'er OVIBr drie of vier jaar geene vryburgers meer aan 
de Kaap vannoden war,en; en dat ·er voor hen (die beamptes) 
kans was, om met hun vieren of vyv:en de Maatschappyoeen de 
Kaa p van alles t,s voors~en." 

Ten gunste' van die goewerneur word gewoonlik aangoevoer,. 
o.a.: sy progressiewe mani,er 'van boerdery, sy verbetering van 
di·e Kaapse wyn, sy vervroegde ,en v·erydelde poging om wol
skape in te voer, en daarby word met trots gewys na die prag
tige woonhuioo, waarmee die kapitaliste-kliek d-estyds ons land 
~gin v,erfraai het. Ons antwoord hierop is: dat kapitalisw 
altyd in staat is om progressie£ en weelderig te wees, maar dat 
die ekonomiese en kultu:rele vooruitgang van 'n aristokrati,sse 
oligargie, wanneer dit v-erkry word ten kost.e van die wel'vaart 
en geluk van die bevolking self, 'n vlo$ vir 'n land is. 'n Ver-
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meerderde produksie is nie noodsaaklik 'n aanduiding van ge
sonde nasiona1e vooruitgang nie. Dit kan somtyds be t,ek.en , 
soos in hierdie g,f:;lval, dat enk>el:e be'voorllegtes die bestaansmoont
likheid van bree kring·e onc1ermyn ,en, nieteenstaand.e hulle eie 
veelgepr:es'e progressiwitsit, kieme van verarming uitstrooi. Die 
rykdom van 'n land moet in di,e laaste instansioe geme1et word 
volg,ens die aantal mense wat daarin, gesond en gelukkig, 'n 
bf:Skaafde bestaan voer. Alles wat hulLe besk.ei'8 welvaroendheid 
bedreig en hulle getalle verminder, is verderflik en skadelik. 

§ 6. Gevolge van die Stryd. 
Die verset van die burgers was suiwer ekonomies van oor

sprong. Hulle het geen konstitusionele griewe gehad nie. Hulle 
was tevrede met die bestaande regeringstelsel en wou aIleen 'n 
verandering in die regeringspersoneel he. As die stryd nie in 
hulle guns beslis was nie, sou hulle miskien die noodsaaklikheid 
gevoel het om te ondersoek of hulle politieke regte en vryhede 
genoegsaam gewaarborg was, en hulle sou miskien daaraan gaan 
twyfel het of hulle deur die burgerrade ook werklik effektief 
by die sentrale regering verteenwoordig was. Maar die nood
.saaklikheid het hom nie voorgedoen nie, en een uitvloeisel van 
·die oorwinning van die koloniste was juis 'n bestendiging van 
hulle vertroue in 'n konstitusionele sisteem, waaronder outokra
tiese wanbeheer nie onmoontlikgeblyk het nie. Aan dieander 
kant moet egterook gese word, dat die suksesvolle verset van 
die burgers teen dwinglandy ook vir hulle konstitusionele ont
wikkeling van groot betekenis was. Dit het hulle selfvertroue 
verhoog en hulle kinders en kindskinders aangespoor om sterk 
te staan en die geerfde vryheid te handhaaf. In 1779 bind die 
koloniste werklik 'n konstitusionele stryd teen die regering aan, 
-en die herinnering aan die dae van Adam Tas het hulle bemoe
dig en krag gegee. 

Die stryd tussen Will em Adriaan van der Stel en die bur
gers het 'n belangrike uitwerking op die kolonisasie van ons 
land gehad. Aan die een kant het dit die toevloei van nuwe 
koloniste vir 'n tyd feitlik a£gesny. Die bewindhebbers in 
Nederland was na die gebeurtenisse in Suid-Afrika nie gereed 
om emigrasie daarheen aan te moedig nie. Dieselfde vergade
ring van Here XVII (26 Oktober 1706), wat teen die goewer
neur van die Kaap uitspraak gedaan het, besluit ook dat die 
verlof wat nag in 1700 aan die Kamers gegee is om "vrijeluij
den soo mans als vrouwen, vrij van cost- en transport-geld nae 
de Caap de bonne Esperance" te stuur, ingetrek en vernietig 
moes word! Aan die ander kant het die uitloop van die konfiik 
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'n groot stoot en 'n nuwe rigting aan die uitbreiding van die 
koloniste oor die binneland gegee. Die veeposte van die gewese 
goewerneur was weldra in hulle besit, en in 1710 is die grond 
rondom die Warmbad (vandag Caledon) aan Ferdinand Appel, 
'n voorbok onder die malkontente, toegeken. In die eerste jaar 
van sy regering het Willem Adriaan van der Stel die vee boer
pioniers in die Land van Waveren gebring en hulle trek na die 
ooste Iangs die Brederivier af ingelei; in sy voetstappe het hulle 
ook na sy val die pad oor die Hottentots-Hollandberge ingeslaan. 

Die koloniste staan so op die vooraand van 'n groot ont
wikkeling, of, beter gese, die m6relig van 'n nuwe tyd, waarin 
hulle die binneland anderkant die berge in beslag sou neem, 
wenk hulle reeds van die ooste toe. En hulle was klaar vir die 
groot historiese taak, want hulle was verenig! Kolbe en ander 
tydgenote het reeds met nadruk daarop gewys dat in die hitte 
van die stryd teen Van der Stel rasverskille onder die koloniste 
uitgewis is. Manne wie se wieg in Nederland gestaan het, ge
bore Afrikaners en Hugenote het saamgestry en saamgely en 'n 
ge,samentlike seepraal behaal, en die natuurlike proses wat hulle 
onvermydelik tot een volk fioes saamsmelt is verhaas. Gelukkig 
die nasie wat so tot 'neenheid gesmee word, juis wanneer hy 
'n groot werk moet opvat! . 

§ 7. Die, Kaapse Samelewing aan die Begin van die Agtiende 
Eeu. 

In die laaste jare van die eerste desennium van die agtiende 
eeu, d. w.s., kort na die vertrek van Will em Adriaan van der 
Stel, het die getal vrye koloniste (vroue en kinders ingesluit) 
die syfer 2,000 begin benader, en hulle besit aan slawe het op 
omtrentl,500 gestaan. Onder die blankes was famielies met 10 
tot 15 kinders nie seldsaam nie, en hulle vermeerdering, ook 
sonder immigrasie, in 'n paar geslagte tot 'n getal,sterkte, wat 
'n volk kon verteenwoordig, was vooruit te sien. Die slawe 
was minder kinderryk, maar die gereelde invoer uit Madagaskar 
en Oos-Afrika het hulle toename verseker en die bo-aangeduide 
numeriese verhouding van blankes tot gekleurde arbeiders be
stendig. Hierdie invoer was verder verantwoordelik vir die 
voortbestaan van l\1:aleis-Portugees aan die Kaap, die taal wat 
baie van die slawe voor hulle koms na Suid-Afrika vir die ver
keer met blankes aangeleer het. 

Die oorgroot meerderheid van die koloniste was boere, 
d.w.s. ekonomies-selfstandige mense. Ons hoer nie weer te 
herhaal nie, dat hulle verder op konstitusionele ge'bied vir 'n 
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groot deel selfbeskikkend was. Ons wil egter daaraan toevoeg 
dat hulle ook van nou af aan meer en meer blyke gee van 'n 
.eie aparte nasionale lewe, van karaktertrekke, sedes en gewoon
tes, baie waarvan weI hulle noue verband met die Europese stam
land aandui, maar wat hier tog 'n eg-Afrikaanse kleur begin 
kry. Die taal wat hulle gepraat het, sal hierdie toesta:nd miskien 
beste weerspieel het. Ons is intussen te min ingelig oor die 
vorm wat dit in die vroee tyd gehad het, om hier reeds ons 
aandag daaraan te gee. 'n Beter geleentheid daartoe sal hom 
later voordoen. In die verbygaan mag ons egter daarop wys dat 
al die faktore wat tot die snelle vervorming van sewentiende
eeuse N ederlands tot Afrikaans bygedra het, aan die werk was. 
'n Boerebevolking, sterk genoeg in getal om 'n aparte taalgroep 
te vorm, leef afgeskei van die oorspronklike kultuurland. Die 
Bkryftaal, wat daal' die natuurlike neiging van die spreektaal 
om hom te verander en te vereenvoudig strem, speel hier 'n 
veel kleiner rol, en naas hierdie gebrek aan 'n sterk remmende 
krag tree juis aan die Kaap te voorskyn invloede wat verande
ringe moes verhaas: 'n aansienlike deel van die bevolking, Huge
note, Duitsers en slawe, moes Nederlands leer praat, en in hulle 
mond slyt die verbuigings maklik af. Ons sal egter later sien 
dat die Afrikaanse taal, nes die Afrikaanse yolk, suiwer Euro
pees gebly het. Die natuurlikc afslytproses is deur die teen
woordigheid van die gekleurdes verhaas, maar op die wese en 
inhoud van ons taal het hulle weinig bespeurbare afdrukke 
gelaat. Ons woordeskat en ons taalvorms is direk aan die Neder
lands van die sewentiende eeu ontleen. 

Waar ons oor die taal wat ons voorouers in hierdie tyd 
gepraat het, moet gis en teoretiseer, is ons gelukkig des te beter 
in staat om van hulle daaglikse lewe en omgewing 'n duidelike 
heeld te kry. Uit sy Dagboek weet ons presies hoe Tas en sy 
vriende geleef het, en verskillende besoekers het hulle indrukke 
in lywige boekdele vir ons nagelaat. kbraham Bogaert, die 
skeepsdokter wat die Burgers teen Will em Adriaan van der 
.stel gehelp het, wy in sy Historische Reizen (in 1711 gedruk) 
156 bladsye aan 'n beskrywing van die Kaap. Hy kon enigsins 
met gesag praat, want hy het ses keer hier vertoef. Peter Kolbe 
kon in sy Caput Bonae Spei H odiet'nurn nog meer inHgting 
verskaf, want hy het van 1705 tot 1713 in die Kolonie gewoon 
.en was 'n tydlank sekretaris van die Stellenbosse Hof van 
Landdros en Heemrade. Ongelukkig is sy uiteensetting, oor
spronklik in Duits uitgegee, nie altyd betroubaar nie, omdat hy 
te veel op sy geheue afgegaan het en somtyds ook deur sy 
verbeeldingskrag meegesleep is. Kolbe was egter juis die soort 
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man om veel van die Kaapse lewe te sien. Die astronomiese 
werk wat hy sou kom doen, het hy verwaarloos; hy wou liewer
lekker lewe en gesels. 'n Derde per-soon wat hier moet genoem 
word is ds. Francois Valentyn. Sy Beschrijvinge' van de Kaap 
de Goede H o.op, wat in 1726 verskyn het, is 'n onderdeel van 'n 
baie omvattende werk uit sy pen oor al die hesittings van die 
Kompanjie. Die geleerde en ywerige dominee was die aange
wese man vir so 'n taak. Hy het jare in die Ooste deurgebring 
en vier keer aan die Kaap versuim, waar hy hom daarop toegele 
het om goed-gebaseerde informasie te versamel. 

Vir 'n begrip van die samelewing aan die Kaap is 'n oor-· 
sig van die terrein wat die koloniste hewoon het, onontbeerlik. 
Die tydgenote verdeel dit gewoonlik in vier" Golonien": 

1. die Stad met sy omgewing, d.IW.s. die hele skiereiland 
tot aan die Tierberg; 

2. Stellenbosch met die wyke Moddergat, Hottentots
Holland en die Bottelary en die belangrike Kompan
jies-veepos, die Groenkloof; 

3. Drakenstein, wat ,ook die Wamakersvallei, Riebeeks
kasteel, die Vier-en-Twintig Riviere en Piketberg inge
sluit het; 

4. die Land van Waveren. 

Die koloniste was meestal boere en woon reeds taamlik 
verspreid. Hulle plase bedek egter nog nie die hele gebied wes· 
van die berge nie. Afgesien van ver-verwyderde veeposte op 
die grense, was die vaste kolonisasie nog grotendeels beperk tot 
besonder vrugbare of gunstiggelee lokaliteite. Die eiendomme· 
Ie betreklik naby mekaar, veral langs die Eerste- en Bergriviere· 
aaneengeskakel of rondom Tafelberg gegroepeer. Hierdie 
groepsgewyse intensiewe kolonisasie, wat oak die gevolg was 
van die feit dat die boere nog hoofsaaklik die landbou beoefen 
het, en die algemene neiging of noodsaaklikheid om van tyd 
tot tyd Kaapstad 'n besoek te bring, het die onderlinge verkeer 
sterk bev,order en die opkom van klasse en skeidingslyne onder 
die burgers teengewerk. Ons taak word hierdeur vereenvoudig, 
want ons kan die maatskaplike lewe van die blankes vir 'n 
groot deel as 'n eenheid beskou en behandel. 

Selfs in Kaapstad, waar daar tog 'n aansienlike en enigsins: 
afgesonderde stedelike bevolking woonagtig was, kon die lyn 
tussen die stad en die omliggende imine en plase nie skerp 
getrek word nie. Veral vlan die see uit het die lae huise, byna 
almal van een verdieprng, met hulle strooi dakke en die klein 
boerderytjies langs die helling van die berg 'n sterk landelike 
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indruk gemaak. Aan wal gestap, het die besoeker gou die eint
like stad ontdek en tot sy spyt gevind dat dit minder mooi was 
as hy gedag het. Die meeste van die huise (daar was sowat 
200) het op die ou aanleg van Jan van Riebeek gestaan, maar 
hulle was nou digter op mekaar en ook verder na die kant van 
die Leeuberg uitgebrei. Die strate was baie ongclyk en nog 
teen die end van die sewentiende eeu was die oop stuk grond 
tussen die kasteel en die stad so vol gate, dat dit in die nag 
selfs lewensgevaarlik kon genoem word. tT ohanna Maria van 
Riebeek, 'n kleindogter van ons eerste kommandeur en eggenote 
van goewerneur-gene~aal Joan van Hoorn, wat in 1710 die 
Kaap besoek het, skrywe O.m. as volg: "De wegen overal bij 
het Casteel en door de stadsstraate legge schuijns en over, met 
gat en als offer de wilde varckens het hadde omgervroet, soo dat 
men met vrees is van omvallen als men naar de stat sal ryden 
of de Compagnes tuijne." Dit was seker geen maklike taak om 
hierdie terrein snags te patrolleer nie, 'n plig wat natuurlik 
.aan die stadsburgers opgedra was. In verskillende afdelings 
as 'n burgerwag georganiseer, moes hulle almal om die beurt 
die ronde doen, op skelms pas en die nagtelike nre uitroep, 
maar wie dit kon bybring het professionele plaasvervangers 
gehuur om hierdie werk vir hulle te verrig. 

Die wandelaar langs die oop sloot op, Adderleystraat van 
vandag, kon egter gou die stof van die Kaapse strate kwyt raak. 
Die mooi kerk op die linKerkant trek sy aandag; in die groot 
hospitaal regs, vlak teenoor die kerk, hoor hy miskien die ge
brul van 'n armsalige soldaat, wie se been sonder verdowings
middels afgesit word, of hy sien die bleek gesig van 'n pasjent, 
wat deur bloedlatings genesing moet kry; hy laat eindelik die 
.smerige kasarm, waarin 500 Kompanjieslawe en -slavinne 'n on
sindelike en onsedelike herb erg het, so ver moontlik op sy reg
terhand; - en hy staan verruk in die groot Kompanjiestuin, 
'n landelike 1m;hof, die sieraad van die Kaap! 

Die hoofdoel van die baastuinier was nog om groente en 
vrugte uit die tuin te lewer, en hy het daarvoor 'n he1e p1aas, 
20 morge, tot sy beskikking gehad, maar die netjies omheinde 
.akkers, die heerlik oorskadude wande1wee, die kabbelende 
waterstroompies en die groot verskeidenheid van sierlike borne 
·en gewasse, het saamgewerk om die besoeker te bekoor. Valen
tyn raak in ekstase oor al die skoonheid. So pragtig is dit alles, 
se hy, "dat alle de thuinen en fraaije plantagien, die ik in ons 
land of elders gesien heb, niet waardig zijn om bij dezen konink
lijken Thuin eenigzins vergeleken te worden, alzoo men alles, 
wat alle de vermaarde thuinen der aarde nuts en zeldzaams 
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uitleveren, hier alles bij een gezamelt ziet.... Men heeft ilI1 
den zelven de schoonste lommer van allerlei soorten van boo
men, behalve zeer fraaie en lustige prieelen, daar groente over
loopt, en daar men zeer lang, zonder gevonden te konnen 
worden, verborgen in zitten kan. Ook zijn er hier en daar in' 
de paden verscheide rustbankjens onder overdekte en lommer
rijke plaatzen bij deze en gene ruischende beekjens, dat aan 
de afgesloofde en scheur'buikziekte vlootelingen een ongemeene 
verquikking geeft, gelijk ook het vermaak van de wandeling 
in dezen Thuin op de drie groote paden, voor al als men van 
boven af na de rheede ziet, en zoo na beneden komt, met geen 
pen uit te drukken en nergens bij te vergelijken is, omdat 
de natuur en de konst hiertoe alles, wat verlustigen kan, zoo' 
volmaakt schijnen bij een gevoegt te hebben, dat men zich zel
yen, terwijl men dit beschouwt en aandagtig overweegt, daarin 
als verliest, behalven dat men zich ook, hoe meenigmaal men 
daarin zou mogen gewandelt hebben, noit daarin ten vollen 
v(~rgenoegen kan, maar gestadig zich weder als met een nieuvve-
11.1:.>1 aangedaan vind, om weer op nieuw daarin te wandel.en, 
dat ook daarom altijd even aangenaam voorkomt, omdat men rr 
altijd weer iets in ontdekt, dat men bevoorens niet eens opge
merkt en aver 't hoofd gezien had." 

Die trek van hierdie tuin, die trek van die landelike lewe, 
was sterk. Die goewerneurs het graag hulle amptelike woon
vertrekke in die kasteel verlaat en in die huis, wat 'Villem 
Adriaan laat bou het, waar die Kaapse landvoogdelike residensie 
nou staan, verkwikking gesoek en hulle gaste onthaal. Ook die 
Kaapse burgers, onder wie dit 'n algemene gebruik was om 
vreemde besoekers teen betaling _ in hulle huise op te neem, 
het dikwels met hulle famielies en gaste hier kom wandel. Die 
vreemdeling moes hom dan veral nie koud toon teenoor die 
skoonheid wat Valentyn so verheerlik nie, want die Kapenaar 
was op hierdie pun.t baie gevoelig. Die Tuin was sy trots. 
Sommige oorsese krietisie het hulle weI minder gunstig oor Kaap
stad en sy omgewing uitgelaat; hulle het gekla dat dit drie uit
stekende kenmerke had - wind, vliee en vlooie; maar ons sal 
Ii ewer nie na die gebrom van sulke vitters luister nie; ons sal 
aanneem dat die suidoos hulle vererg het; en ons sal liewer 
mense van Valentyn se soort vergesel, ook waar hulle op baie 
plase by Rondebosch, in Hottentots-Holland, langs die Eerste
rivier en in Drakenstein, dieselfde bekoring as in die lane van 
die Kaapse tuin gesmaak het. 

Die burgers was oor die algemeen betreklik welvarend. Die 
Kapenaars, getrou aan 'n handelsinstink wat geen wette en 
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regulasies heeltemal kon uitdoof nie, het 'n ope oog vir die geld 
van die vreemdeling gehad. Elke privaathuis byna was 'n soort 
van winkel, waar onder die hand baie transaksies plaasgevind 
het, sommige waarvan onswettig was, want die burgers, nes 
die beamptes, het nie ontsien om die monopolie van die Kom
panjie aan te tas nie, en die koop en verkoop van oorsese pro
dukte was nie tot die Kompanjieswinkel heperk nie. Hierdie
kleinhandel het die Kapenaar geld in die sak gebring, maar sy 
nadelige invloed het ook nie uitgebly nie. Juis omdat dit op 'n 
klein skaal en vir 'n groot deel in die geheim moes plaasvind,. 
kon dit moeilik bree en gesonde ekonomiese begrippe by sy 
beoefenaars laat ontstaan. Veral wanneer die groot retoervlote' 
in die baai was, het die handel gefloreer en het Kaapstad uit 
sy landelike rus ontwaak. Meer as 2,000 matrose en ander 
besoekers was dan somtyds aan land, en pas uit die weelderige' 
Ooste teruggekeer, het hulle nie so erg op 'n gulden of selfs 
'n riksdaler meer geag nie, en die Kapenaar kon sy profyt 
maak. Die goeie burgers het dan ook nie altyd met 'n sug 
van verligting die trommelslaners deur die strate hoor gaan' 
nie, wat vanaf die derde dag voor die vertrek van die vloot 
die matrose luidrugtig gewaarsku het om weer aan boord te kom. 

Di,e landelik-e bevolking het miskien oor minder kontant 
geld bf:!Skik, maar huUe was op slot van sak·e nie minder wel
varend as die stedelinge nie. Dit was juis omdat hulle die 
beskeie welvaart genilet het en dit nie wou prysge·e nie, dat 
hulle hul so kragtig teen WiUem Adriaan van der Stel versit 
het. Pragtige herehuise soos die van Simon van der Stel, Hen,.. 
ning Huising len Samuel EIs:eviler was weI nog die uitsondering, 
maar die minder swi,erige bOtsrewonings, een'voudig geg-ewel -en 
met strooi, die opbrengs van die pIa-as self, gedek, waaromheen 
di·e jong akkerbome, wingerde len landeryts van 'n vlytige en 
aangename bestaan getuig, het 'n v6endelike indruk gemaak,. 
en die bs'Soek.f::r het gevoel dat hy op die grond van 'n self
standige vryman, 'n to·ekomstige aristokraat, staan. Die wel
val'lendheid van die bolandse boer van daardie tyd, soos trouens 
tot in die twed-e heIfte van die ns.enti-ende eeu, het dan ook 
bestaan nie in geld nie, maar in sy plaas self. D~t was sy 
koninkryk. Hy het daarop en daarvan g-eveef en ru~m geleef. 
Al was di,e pryse van sy produk dikw.els baie slleg, kon hy op 
besoek in Kaapstad tog die kler·e, koffie, t·ee, suiker, speserye, 
ysterware, ens., wat sy lewensstandaard geeis het, aanskaf. Die 
totaalsom was ni,e groot nie. AIleen in sy slawe was 'n werklik 
aansi<mlike geldkapitaal bele. 

'n Baie groot ondersk·eid tussen di,e bolandse boerebedryf 
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in hi:erdie jarle en die van 'n paar geslag~e g.clede kan nie opge
merk word nile. Dile werktui,g was weI vleel e·envoudiger; die 
ploeg b. v. net slegs 'n enkele bai,e smal skaar gehad; di:e paaie 
was uiters sl'eg, en die mlense, mans ,em 'vroue, net maklik:er te 
perd of s:elfs tIe· voet gegaan as ons grootouers; maar die hel,e 
atmosfeer van die plaasltewe ,e~n plaasbedryf was rleeds eg-Afri
kaans ,en ticpj.es-bolands. Gereeldc agt,ereenvolgende werksaam
nede he:t almal op die plaas dile hele jaar deur onledig gehou. 
Wingerd-sny, wingerd-spit, saai,ery, tuinmaak, vele-besorging, 
die graanoes, pars en wynmaak het maand na maand huUe eiS8 
gestel, en van tyd tot tyd het di.e swaar ossewaens deur die 
sandvlakt,e Kaap-toe g<eploee, maar vir die g.s'Selli~ omgang, 
k:erkbesoek, vandiesies 'en die "politilek" was daar ook tyd. 
Dit was 'n aangename, rustig-'vlytigc l,ewe. Gee'll wonds! dat 
die beampt,es gra~g daarin wou deel, len dat van die garnisoen~ 
soldate .gewoonlik honderde as knegte onder die burgers uit
vlerhuur was. Die Kompanjie het dit ook graag gesien, want 
gedupende di,e tyd wat hulle vir ander werk, net huUe g.sen 
soldy getrek nie. 

Hier is 'n dag uit die lewe van Adam l'as, soos deur 
homself beskrywe, ,e~n waar dit so duideIik en sterk Afrikaans 
gekleur is, mag ons byvoeg dat die indruk deur di,e rees van 
die Dagboek verst,erk word: "Vrydag den 3n Julij (1705) 's 
morg:ens was het mistig weier, dan 't en duurde: niet lang, of 
de son begon helder door tie schijnen, met wij~gaardsnijden en 
spitten isseI' wedel' voortgang gemaakt, ook isser stroo in 't 
groote~ hok gedragten. tcgens de middag quam hier 't vrouwtjc 
'van Wil1em Nel ons bpengende een stuk kaIfs-vleesch. Des na
middags ten ,een uur ben ik met geze~jde vrouwtjl8 en sust,ffi' 
Barbara na Stellenbosch gewandeld om die voorberleijdems 1eer
rcden aan te hooren (Die volgende Sondag was N agmaal.) de 
Heel' Bek (dile predikant) beg on omtne'llt ten dde uur-en 'be 
predicken, hij nam zijn text uit het 51 snaarlied van den Koning 
Da vid, en daar uijt het 19 vel'S; na 't eijndi~en del' preekel, 
wi,s'rde door dlen kerkredenaar van de kanssel afg<elesen als datter 
twe'e l,edematen op kerkelijke attestatien waren aangenomen, 
namelijk juffrw. van del' Lit en haar oudsi:e dogter. de voor
zanger heeft dese reijs (ke:er) droe'vig langzaam en laag ge
zong<en, tie wete'll het 51. snaargezang; toen men ui,jt de kerk 
ging, was d-e zon niet ze:er hoog boven de kimmen, ter oorzake 
dat dffil preeker al te laat hegon te l~eTaren; zulx komt niet 
weI voor de menschen die wat verre van de hand woonen. Ook 
riep den prooker .... , dat de menschen aanstaande Sondag wat 
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vroeg moest,en school, ik meen t:e kerk komen; hierop is een 
ijder de kerk uijt na huijs geslenberd." 

Niete,enstaande hi,erdie byna moderne be:eld het die k~rk
like lewe egt'er ook eienaardig,e k,~:n tekens van die tyd gedra. 
Dit was styf en formeel. Di,e pr,ek,e was koud-dogmaties. AHes 
moes na wet en orde gaan. Tas vlf:IT'lerg hom, wanueer die domi
nee na die inseening van nuwe kerkraadslede, waarvan hy een 
was, 'van die preoekstoel afklim ,en huUe 'n hartlik,e handdruk 
gee, :en wie naby genoeg gewoon het en nie tot die N agmaal 
deur di,e proedikant s.elf of na 'n begrafnis de'llr die kostoer 
offisieel uitgenooi was nie, het so 'n v,ersuim as 'n bel'ediging 
beskou. . 

Hierdie styfheid openbaar hom ook in di,e algemenle sosial.e~ 
lewe en omgang veral onder di,e Kaapse beamptekringe, waarin 
die vermoende vrye stedelinge hulle ook beweeg het. Die nou
gesette onderskeidinge, wat in Europa en Indi,e die reel was, 
kon hie I' aangetr:ef word. Die rang was volgens di·e ampstietel 
en wee die "koopman" wat dit gewaag het om Vaal' 'n "opper
koopman" in 'n vlergadering tie praat of in 'n begrafnisstoet 
sy plek in te ne'em! N og groter was die opskudding as die vrou 
van 'n ondergeskikte haar stool in die kerk 'voor die van 'n 
hoer-staande suster laa t stlel! 

Die kragtige Itewenslustigheid :en gemoec1elikheid van di,e 
sewenti,ende-e·euse NedsTlanders hetegter, onder die burgerlikle 
bevolking in elk geval, bly voortbestaan, en veral in feestelik
heodoe van allerl,si aard uiting glcvind. Ons sal die hegrafnis
maal, wat na die terugk,eer van die kerkhof in die sterfhuis. 
moes aangebied word, nie hileronder opnoem nie, want onder 
fatsoenlike mense was dit 'n plegtigeen stil onthaal van belang
stellende vriende. Dat dit egter somtyds tot iets mindel' stigte
liks ontaard het, kan n~e b:etwyfel word nie. Om Arij, die kneg 
van oom H'6'11ning Huising, "m,et goed fatso.en" te laat begrawe, 
stuur Adam Tas: 5 emmel'S wyn, 1 ham, 3 gebraaide boute en 
3 brode! Hoe die plegtigheid afgeloop het, 'en of Arij se 
vriendte vir hulle gOled gedra het, word ons onglellukkig nie ver
meld nie. 

'n H uwelik was gewoonlik 'n groot fe'estelikheid, of liewer 
dit het met 'n hele reeks van feestelikhede gepaard gegaan. 
N adat die huwelikskommissarisse, wat in di:e geval van welge
stelde stedelik,e famieli'Hs vir die dOlel na die huis 'van di,e bruid 
uitg·enooi is, hulle verlof tot die voorgcnom'e stap gegee het,. 
moes di,e gebooie dri.s Sondae agtermekaar in di,e Kerk afgelees 
word en in hierdi1e veertien dae moes die bruidsouers die 
gelukwensend,e gaste op 'n swi,erigc skaal traktoe·er. 'n Taf,el 

147 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



GESKIEDENIS VAN SUID-AFRIKA. 

belaai met wyn, bier, koffk, tee ,en eetwar:e in groot verskeid.·en
heid het in die: ontvangkamer gepryk; die dames het op stoel,e 
langs die mur:e gesit, en dit was die plig en voorreg van die 
here om hulle te bedien. Di,e tafel is ,eindelik opsy g.eskuiwe, 
en di,e geselligheid het in 'n vrolme dans oorgegaan. Op die 
Sondag van die laaste gebod het die inseening van die huwelik 
plaasg(evind, en dieselfde aand is dit op die 'ewe heskrewe 
manier v·erd·er gevi,er. Gasmale 'het dikwels plaasg.e.'vind, en 
terwyl dit 'n skande vir 'n ordentlike man was om in dire 
publi:ek dronk gesien te word, kon hy by sulke gJel0f.mthede en 
'ook in kl'einer g.es·ellig,e kringe dit nogal vel' drywe sondeI' om 
sy "fatsoen" te vierloor. Tas vert.cl ons hoe op 'n lustig.e here
partyt'jie in Kaapstad "de krankebedroever Lussing 'vol zoeten 
wijns was," ·en 001' sy, eie terugkeer na 'n fiin"kie 08tmaal by 
'n buurman as vo]g: "Ik ben .eijndelijk vol en zoet m'et suster 
na huijs g'eslent:ert en zoo rechtstr,~~eks 'thuys g.egaa.n off ik 
met e.en leijn g.e1;rokk·en wierde, maar toen ik thuijs in stilstand 
geraakte, beyond ik welhaast dat ik 't ni,et van hooren z.e:ggen 
hadde, maar dat ik paaij Bachus zelfs hadde gesprooklen." Dit 
was orals in di'e beskaafde Europese wer,eld 'n tyd waarin vol
'gens ons beskouings sterk drank in oormaat g.8drink is, gedl8el
telik omda t die gebruik van koffi,e en tee nie so algleme.en was 
ni·e, en as Suid-Afrika, 'n wyn-produserendle land, op hierdi.€1 
reel geen ui tsond.ering was nie, kan ons ons daaroor ni,e ver
wonder nie. Die glesellige vl8rk,~;er het egt'er nie altyd, Iveral 
nie as daar dames te.enwoordig was nie, tot alkoholiese vrolik
heid gevei nie, len 'n ger.aelde dronkaard was gou as sulks ge
brandmerk. Ons verne:em dikwels van kuierpartytjies waar 
in aUe elerbaarheid 'n paar glasies wyn of 'n koppie koffi.e of 
t8e gedrink is, en waar n)let gep-eusel, gesels of 'n potjie kaart 
'n aand prettig verbygaan. Di,e here rook dan uit langsteel-
.erdepype, waarvan in elke huis 'n behoorlike voorraad voor
hand·e was. 

Vandi,esies was baie gesellige byeenkomste. In di,e stad is 
wyn ·en 'n pyp tabak aan di,e kopel'S aangebied, maar op die 
platteland is huUe selfs op 'n maaltyd getrakte,er. Die manie'r 
van opv:eil was eienaardig en word nog in ons woord afsla~<)r 
we.erspi,sel. Die" v;endumooster," 'n beampte, laat di.e omstan
,del's bi'ed, en wile die hoogste bod maak, kry die "strykgeld," 
wat volgens die waard.e van die opg,ev·eild.e artiekel wissel; 
,maar di,e koop word nog Ilie op hom toegeslaan nie. Die afsla.c.L· 
begin weer, 'n paar kerwe hoer as die hoogste bod was, sak 
1angsaam ]3:er, ,en as iema.nd "myn" se vaal' di.e hoogst:e bod 
we.eI' bereik is, dan is hy die koper, maar as almal stil hly, 
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·omdat hulle nie meter wil betaal as reeds aangcbred is nie, dan 
,moet di·e hoogste bi,eder met die "strykgeld" ook dile W:,Tant
woordelikheid van di'e koop aanvaar. Die jaarlikse miliesie-

"oef.8'llinge, wat g,ewoonlik net 'voor die oestyd in Kaapstad en 
,SteHenbosch plaasgevind het, was ook y;ermaaklike! tye; en die 
burger-kommando uit Drakenst'ein .en Land Waveren wat vir 
Starrenburg aan so 'n lastige katkisasi·e onderwerp het, wa') 
vererg en t.ci'eurgestel, o.a. omdat huUe nie die plesi,er sou he 
om die jaar vir eksersi'esi,e bye.en te kom nie. 

Di,e slawe, wat natuurlik ook aan sulke veilinge onder
werp was, het vir die: res oor di,e algeme:en 'n hestaan geVO-6T 
wat dikWtels gunstig afgesteek het by di'e lewenswyse len om
standighede van baie van hulle vrye nakomelirnge. Veral die 
huisslaw.e was waardevolle l,ede van die huislike gemeenskap en 
is as sulks behandel, terwyl dioe plaasslawe ongeve·er ge1eef het 
soos die vrye plaasvolk van die boland tot in die twede helfte 
van di'e u,senti,ende leeu, en minder as hulle aan 'n onversorgde 
ouderdom blootgtestel was. Wettig,e huwelilm het weI nie onder 
hulle plaasgevind nie, maar di,e boer het bet'er 'vir hull.g S'edelike 
'en stoflike belange glesorg as die Kompanjie. 'n Slaaf, wat op 
'n plaas Jg'ewoon het of andersills privaat hesit was, het ggwoon
lik 'n slavin tot 'n vast'e vrou gehad, .e'll die g.ewoont:e om 
stukkies grond vir tuintjies aan hulle af te staan, word r,eeds 
algeme'en aang.e:troef. In 'n tyd toe die wett'e vir almal baie 
,str'eng en di,e strawwe dikwels onmenslik wr,eed was, spreek dit 
egt:er vanS'elf, dat die slaaf wat verbrou 'n harde hehande:ling 
moes 'verwag. Die doodstraf is maklik toegepas, en een gevolg 
hiervan was dat 'n slaaf wat dit gewaag het om hom te w::rg'eet, 
,ook maklik tot die uiterstle g:egaan het. IOns l'ees in hi,erdie 
tyd b.v. van 'n aantal wat gedros het. In die Groenkloof het 
nune 'n Duitse veewagter gevang,en terwyl hy met dile dood 
voor oe nog besig was om te bid, skrlele hull'e: "Maak gou; ons 
kannie so lank wag nie," en huHe vermoor hom. Na ander 
afgryslik'e wandade is hulle gevang, na die Kasteel gebring en 
in di,e Donk'er Gat gegooi. Vyf is l,elwendig geradbraak, nadat 
die 'vel met gloei'ende tang,e van hulle lyf geknyp is. Kolhe ver
baas hom oor die uithou-vermoe van die armsalige skepsels. 
Hy se huUg het onder al di,e foltering ,geen klag geuit nie, 
en teindelik aHeen, toe hulle met verbrys:elde arms 'en he'lle aan 
die rad hang, op Portugees om wat,er g'evra. 

Dit is geval1e~ soos hierdie wat ons skielik herinner dat 
ons nog aan dile begin van die agtiende eeu is. Anders sou 
ons geneig w,ees om te verg:eet da t Tas en sy tydge'llote tWooo
honderd jare gelede geleef het. H uUg lewe'llswyse en geaardheid 
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