H o o f s t u k Tw e e

’n Nuwe samelewing uit
drie vastelande

In goeie geselskap
Teen 1650 was die Nederlanders die voorste handelaars op aarde, en die magtige Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) die grootste handelsonderneming ter wêreld. Sy
tuiste, Amsterdam, was ’n enorme entrepot vir peper en speserye, suiker, tabak, hout en
vervaardigde ware van orals op die aardbol. Die VOC se beleid en wette sou prosesse met ’n
groot invloed op die koloniale samelewing aan die Kaap aan die gang sit.
Veral swartpeper, naeltjies, neutmuskaat, kaneel en foelie het die Nederlanders aan die einde
van die 16de eeu oor die gevaarlike vaarwaters na die Verre-Ooste gelok. Dié speserye het van
net ’n klompie lande gekom, onder meer die huidige Indië, Maleisië en Indonesië. Mense het
kos met peper bewaar voordat ys daarvoor gebruik is. Dit was kilogram vir kilogram meer as
goud werd. Teen die einde van die 17de eeu het die VOC jaarliks meer as 1,8 miljoen kilogram
peper ingevoer – veel meer as enige ander produk. In die 18de eeu het suiker en kofﬁe van
Java al hoe belangriker geword.

Die eerste vaarte

bo:‘‘De peper is onder de speseryen een

van de grootsten handel in Oost-indien
en brengt de Maatschappy groot voordeel
toe’’ – uit Nieuhofs Gedenkwaerdige
Zee en Lantreize door de voornaemste
Landschappen van West en Oost Indien,
wat in 1682 uitgegee is. Die illustrasie wys
hoe peper aan ’n boom groei.
oorkant bo: In Europese kolonies in die

Verre-Ooste, en ook aan die Kaap, was dit
die algemene gebruik dat vroue van ’n hoë
status, soos hierdie Portugese vrou en haar
dogters, in ’n stoel na die kerk en sosiale
geleenthede gedra word.
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Danksy die ontdekking van die kompas aan die einde van die 13de eeu kon lang vaarte
ver van land onderneem word. Die avontuurlustigheid en weetgierigheid wat tydens die
Renaissance losgebars het, het die Portugese laat in die 15de eeu tot vaarte na nuwe
wêrelddele aangespoor. Hulle was ook na nuwe rykdom en ongekende wins op soek. Die
skepe wat prins Hendrik die Seevaarder van Lissabon weggestuur het, het Guinee aan
die kus van Afrika bereik, en in 1486 het Bartolomeu Dias om die Kaap geseil.
Vasco da Gama het die oop see in 1497 aangedurf en die Atlantiese Oseaan dapper
ingevaar om die stiltegordel te vermy; die heersende westewind het hom daarna Kaap
toe gevoer. Da Gama se manne het in Sint Helenabaai ware met die Khoi-Khoi geruil,
toe om die Kaap gevaar en in Mosselbaai anker gegooi. Hier het hulle weer met die KhoiKhoi handel gedryf. Op Kersdag 1497 het Da Gama die kus naby die Keirivier Terro do
Natal genoem, en in Mei 1498 het hy Indië se Malabarkus bereik. Da Gama het met ’n
klein vraggie peper en kaneel weer in Portugal aangekom.
Nederlandse handelshuise was die Portugese se middelmanne om goedere na NoordEuropa te versprei. Dié handelstelsel het teen die einde van die 16de eeu verbrokkel.
Die Portugese kon Engelse kaapvaarders in die suidelike Atlantiese Oseaan nie afweer
nie. Nederland se noordelike provinsies het intussen ook Filips van Spanje (ook Portugal
se koning) se beheer afgeskud. In 1585 het Filips op alle buitelandse skepe in Lissabon
beslag gelê, maar die Nederlanders het ’n vermoënde seemag geword.
Die prys van peper het weens ’n onsekere voorraad en stygende vraag die hoogte
in geskiet. In 1584 het Jan Huygen van Linschoten ’n vaart na Indië aangepak, en by
sy terugkeer ’n beskrywing van die roete en ’n handelaarsgids gepubliseer. In 1595 het
nege Nederlandse handelaars Cornelis en Frederik de Houtman op ’n vaart na die Ooste
gestuur, en hulle het in 1597 teruggekom. Dit het die Nederlandse betrokkenheid by die
Ooste ingelui. Daar was binnekort ’n behoefte aan ’n halfwegstasie waar seemanne vars
vrugte en groente kon kry om van skeurbuik te herstel.

’n nuwe samelewing uit drie vastelande

D I E VOC

Die eerste multinasionale korporasie
Teen 1600 het verskeie staatjies in die Indonesiese argipel hulle op handel met China,
Indië en ander lande in Asië ingestel, en ook op Europese handel. Nederlandse handelaars het die Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) in 1602 in Amsterdam as ’n
geoktrooieerde maatskappy gestig om dié handel in te palm. Die Engelse Oos-Indiese
Kompanjie is twee jaar tevore in Londen opgerig.
Toe die tydskrif The Economist 400 jaar later ’n “Millennium-uitgawe” laat verskyn,
noem hy dat moontlik net Henry Ford en Bill Gates se maatskappye ’n ewe sterk invloed
op die wêreld (goed of sleg) as dié twee Oos-Indië-kompanjies gehad het. ’n Mens kan
die VOC die eerste multinasionale korporasie ter wêreld noem. In die eerste dekade
van die Kaap-stasie (1652-1662) het 205 vaartuie met 40 200 mense aan boord na
die Ooste gevaar, en 103 skepe met sowat 13 000 siele aan boord het na Nederland
teruggekeer.
Die VOC het hom gevestig deur die Portugese se spore min of meer te volg, maar
hulle as mededingers uit te skakel. Die VOC het vryhandel verkondig, maar waar hy kon
’n monopolie nagestreef. Hy het die meeste van sy Europese mededingers uit die Ooste
geboender en eksklusiewe handelsregte uit plaaslike heersers gepers. Kort daarna het hy
Bantam, die Molukke, Java en Amboina gegryp.
In 1619 het hy in Jakarta ’n vaste regering onder ’n goewerneur-generaal en ’n Raad
van Indië gevestig, en die plek Batavia genoem. Dié stad het die hoofstad van die VOC se
Oosterse ryk geword. Kragtens sy oktrooi van 1602 was die VOC in eie reg ’n soewereine
mag wat soldate kon werf, oorlog kon voer, verdrae met ander magte kon sluit en die
orde in sy nedersettings kon handhaaf. Nederlanders op sy betaalstaat het aan sowel die
Kompanjie as die State-Generaal in Nederland lojaliteit beloof. Alle Europeërs was aan
sowel Nederlandse wette as die Kompanjie se regulasies onderworpe.
Die VOC het die meeste amptenare in sy ryk maar karig vergoed. Talle het van hul
werknemer gesteel of goedere verduister om hul swak salaris aan te vul, of vir hul eie
rekening handel gedryf. Jan van Riebeeck, die VOC se keuse om oor die stigting van die
Kaapse stasie toesig te hou, is voorheen al weens private handel beboet en van ’n pos in
Japan teruggeroep.

Die VOC het 196 jaar lank, van 1602 tot
1799, bestaan en byna anderhalf eeue
lank die septer oor die Europese nedersetting aan die Kaap geswaai. Sewe ander
gebiede is ook deur die Kompanjie beheer:
Ceylon, Java, Malakka (Maleisië), Makassar
(op die eiland Celebes, oos van Borneo),
Ternate, Banda, Ambon. Die laasgenoemde
drie was eilandjies wes van Nieu-Guinee
en noord van Australië.
Daar was VOC-handelstasies op Ceylon,
in Bengale (Noordoos-Indië), aan die Koromandelkus (ooskus van Indië), asook in Soerat (Noordwes-Indië), Thailand en aan die
Persiese Golf.
Deur sy eie aandele te verhandel, het die
VOC die eerste effektebeurs ter wêreld geword. Dit het toegang aan die groot publiek
tot die Kompanjie se sakebedrywighede verleen. Die aanheelhouers het ’n kwitansie
ontvang, en die handel in aandele is deur
inskrywings in ’n aandeleregister moontlik
gemaak. Die dividend was in die reël 18%
en is aanvanklik in die vorm van goedere
gelewer.
Die VOC is in 1799 ontbind as gevolg
van wanbestuur en ’n skuldlas van 110 miljoen gulde. Sy bates en laste is deur die
Nederlandse regering oorgeneem.

’n Kaapse vergaderplek
Buiten sy strategiese waarde het die nedersetting aan die suidpunt van Afrika min gebied.
Daar was geen belangrike stapelprodukte soos rys, suiker, tabak, wol of hout wat die
wêreld se handelstelsel wou hê nie. Anderkant die kusberge was daar ’n harde klimaat
en meestal swak grond. Buiten lewende hawe was daar nie juis handel met die inheemse
Khoi-Khoi en San wat die meeste van die subkontinent bevolk het nie. Hul kulturele en
tegnologiese ontwikkeling was ver benede dié van die mense wat die Nederlanders in die
Ooste teëgekom het.

Vasco da Gama was in beheer van die eerste
vloot wat van Europa om die Kaap na die
Ooste gevaar het.
in goeie geselskap
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bo: Handelsgebiede in die 17de eeu.

Die Kompanjie het egter nooit veel in die binneland belang gestel nie. Die belangrikste
was dat Tafelbaai (in 1601 só deur Joris van Spilbergen genoem) en Saldanhabaai ideale
halfwegstasies vir die Kompanjie se hoofbestemming was, naamlik die spesery-argipel
van Java en Sumatra.
In 1650 het die VOC se direkteure of Here Sewentien besluit om ’n “vergaderplek
en burg” aan die Kaap te vestig, met beskeie doelwitte. Dit was net ’n verversingstasie
wat verbygaande skepe van vrugte en groente uit ’n beskeie tuin sou voorsien, en van
vleis wat met die Khoisan geruil sou word. Dit sou tot die Kompanjie se voordeel en die
moederland se belange bestaan. Om te besuinig, sou die omvang beperk bly.
Die beamptes sou vir die doeleindes van veeruil vriendelik met die “wilde nasies”
verkeer, maar hulle andersins by een taak bepaal, naamlik om te sorg dat die buitepos
selfonderhoudend word. Die nedersetting in Tafelbaai is later die Kaap genoem. Die
naam Kaapstad het eers in die volgende eeu ingang gevind. Hoofsaaklik Europeërs het
hulle as koloniste aan die Kaap kom vestig.

Kopbagasie

I
FAKS I M

42

LI E

Die eerste Europese immigrante het intellektuele bagasie in hul koppe saamgebring wat
veel belangriker as hul klere en ander besittings was. Die sterkste buite-invloede op die
samelewing aan die Kaap was die Romeins-Hollandse regstelsel, die Gereformeerde
godsdiens, vroeë kapitalisme en die wette en praktyke wat die VOC vir die bestuur van sy
Oosterse kolonies geskep het.
Twee stelle heel verskillende invloede het die Kaap geraak. Een was Nederland se
egalitêre neigings; die ander die “aristokratiese” of hiërargiese tendense in Nederland se
Verre-Oosterse besittings. Toe die VOC die Kaap in 1652 stig, is dit onder die gesag van
sowel die Kompanjie se direkteure in Amsterdam (die Here Sewentien) as die Raad van
Indië in Batavia geplaas. Die Kaap is tot 1731 in wese uit Batavia regeer. Die regulasies,
praktyke en houdings van Batavia het dit ook diep beïnvloed, want dié is saamgebring
deur beamptes wat voor hul verplasing na die Kaap eers dáár gedien het.

’n nuwe samelewing uit drie vastelande

Europese invloede: ’n egalitêre neiging
In vergelyking met die res van Europa het Nederland ’n vloeibare maatskaplike struktuur
gehad, want mense kon vryelik rondbeweeg, en daar was min skerp klasseskeidings. In
die provinsie Holland het die gevestigde Romeins-Hollandse regstelsel die adel geen
besondere voorregte gegun nie. In die woorde van Voetius, die groot regsgeleerde, het
dit “gelykheid bewaar en die burgers op gelyke vlak saamgebind”. Dié regstelsel, met sy
egalitêre denkstroom, is aan die Kaap toegepas.
Die Nederlanders het nie juis voor geestelike of wêreldlike gesag gebuig nie. Daar
was geen sterk sentrale staat nie, net ’n losse federasie van provinsies, met die Prins van
Oranje as ’n simboliese hoof. Die Gereformeerde kerk, as ampsinstelling, was op die
Calvinistiese leerstellings gegrond. Leke kon Gods genade en die gemeenskap van die
heiliges sonder ’n tussenganger bekom, en die kerk en sy instellings kon gekritiseer word.
Meer as een predikant het Nederlandse leke se gebrek aan respek vir hul leraars vergelyk met die nederige eerbied wat Spaanse en Portugese Rooms-Katolieke teenoor hul
priesters betoon het.
Kapitalisme het die Nederlandse samelewing dieper deurtrek as elders, waar grondbesitters uit die adel en burgery oorheers het. In Nederland het mense die grootste
individuele mobiliteit en vordering in die rigting van gelykheid voor die reg geniet. Onder
die taamlike klein lagie van die adel en “vername burgers” was daar ’n groot stand
van “breë burgery” en ’n “middestand” van vaardige vaklui, winkeliers en voorsieners
van goedere. ’n Arm man kon van die proletariaat na die middestand opstyg. In Nederland het burgers groter vryheid as elders in Europa gehad om hul eie belange na te
streef.
Die meeste immigrante wat aan die Kaap vryburgers geword het, was arm en onkundig, maar die term “burger” beskryf ook die mense wat die middelpunt van Nederland
se wêreld in die 17de eeu uitgemaak het: die welvarende burgers van die stede in
Nederland, so vol selfvertroue, wat in die werk van Rembrandt, Steen, Vermeer, Hals
en ander skilders uitgebeeld word. Nederlandse burgers was nie bourgeoisie wat deur
ekonomiese funksie en mag omskryf is nie, maar “eerstens burgers, en tweedens homo
economicus”. Kaapse burgers het na dieselfde status as Nederlandse burgers gestreef,
hoewel Kaapse beamptes vir dié strewe gesmaal het.

onder: ’n Gravure deur J.W. Heydt van
1744 toon die vergadersaal van die Raad
van Indië in Batavia – die vertrek waarvandaan die Kaap regeer is. Let op die
groot weeldevertoon, met houtsnywerk
aan die meubels, deure en skerms, swarten-wit marmervloere, kunswerke en ’n yslike
sambreellamp. Die goewerneur-generaal
se stoel is die grootste.
oorkant onder: Die bekende portrette

van Jan en Maria van Riebeeck is eintlik
glad nie van die Van Riebeecks nie, maar
van die Vermuyden-Kettinghs. Die gesig op
ou Suid-Afrikaanse note is ook nie van Jan
van Riebeeck nie, maar van Vermuyden.
Hierdie ware portret van Van Riebeeck kom
uit De Stichter deur E.C. Godée Molsbergen.
Daar is geen beeltenis van Maria van
Riebeeck nie. ‘‘Haar’’ standbeeld in Kaapstad
is eintlik dié van die vrou van die voorsitter
van die Nederlandse komitee wat gehelp het
om die Van Riebeeck-fees van 1952 in
Kaapstad te reël.

FINANSIES
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Vroeg in die 17de eeu het Nederlandse beamptes en handelaars in die Ooste nie
dieselfde mate van kulturele chauvinisme en rasse-arrogansie as latere Europeërs in die
kolonies ten toon gestel nie. Europa het nog nie sy ekonomiese en tegniese omwenteling
voltooi nie. Hy het net-net ’n oorhand oor die komplekse samelewings van die Ooste
gehad. Vuurwapens het gehelp, maar teenoor digte bevolkings was dit van beperkte nut.
Sommige Oosterse produkte, soos tekstiel, was veel beter as dié wat Europeërs mark toe
gebring het.
Wat kos op tafel betref, kon die Ooste die Nederlandse koloniste in die Ooste baie
bied. Disse soos bobotie, sosaties, blatjang en samoesas, met rys en speserye soos
kaneel, peper, naeltjies, gemmer, borrie en saffraan, het mettertyd deel van die Kaap se
koskultuur geword.
Hiërargiese neigings: invloede uit die Verre-Ooste
’n Komplekse samelewing wat uit verskeie kulture put, het in die Nederlandse besittings
in die Ooste ontwikkel. Europeërs het slawerny en weelderige praalvertoon by die Asiërelite geleen; sommige Asiërs het die Nederlanders se kleredrag, gewoontes en godsdiens
aanvaar. Weens ’n groot wanbalans tussen die geslagte het Nederlandse mans dikwels
verhoudings met Asiër- of Eurasiese vroue aangeknoop. (Die taboe-woord naai vir
seksuele omgang kom van die Maleis-Indonesiese woord vir ’n Nederlandse burger se
Asiër-skelmpie.) ’n Getroude Oosterse vrou het haar man se burgerstatus gedeel. Simon
van der Stel, wat in 1679 die Kaapse kommandeur geword het, was ’n produk van só ’n
vermenging. Sy ma, Maria Lievens, is in Batavia gebore as die dogter van ’n Nederlandse
seekaptein en Monica da Costa, ’n inheemse Oosterse vrou.

regs: Baron Van Reede van Oudtshoorn
se begrafnisstoet onderweg na die Kaapse
kerk. Die vertoon van praal, mag en status
was tipies van die begrafnis van ’n amptenaar
met ’n hoë rang. Die Kaap het sulke praktyke
van VOC-besittings in die Ooste geërf.
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Soos ook in Kaapstad sou gebeur, het die belangrikste Kompanjie-beamptes en die
rykste burgers aan hul rang en rangorde vasgeklou. Rang het sitplekke in die kerk en
tydens openbare funksies, asook plekke in begrafnisstoete, bepaal. Die rykes het hul status
uitgestal, byvoorbeeld met ’n groot huis, talle bediendes, ’n lyfkneg wat ’n sonsambreel
dra, en feestelike partye waar daar op maat van musiek deur ’n slawe-orkes op die stoep
gedans is. Bykans elkeen met die minste aanspraak op status wou graag ’n slawe-eienaar
wees en só handearbeid vryspring. Soos in Indonesië is Europese kinders aan die Kaap
feitlik geheel en al aan die sorg van slawevroue toevertrou.
Die Gereformeerde kerk het in Nederland oorheers, en was ál kerk wat die Kompanjie
in sy buitelandse besittings toegelaat het. In Nederland het die kerk die staat ondersteun,
maar wat geestelike sake, sy interne organisasie en die beroeping van dominees betref,
taamlik onafhanklik gestaan.
In die Ooste het die regering die kerk egter geheel en al oorheers. Die staat het die
geestelikes se salarisse betaal, en hulle moes teenoor die regering gedienstig en eerbiedig
wees. Gemeentes kon nie hul eie leraars beroep nie, hoewel dit in Europese gemeentes
’n gesogte voorreg was. Tot die einde van die VOC se bewind aan die Kaap het die
regering ’n sinode van die verskeie gemeentes verbied. Amptelike kerkbeleid het bepaal
dat gedoopte slawe vrygestel moes word; die Kompanjie het egter die laaste woord
gespreek. Hy het baie streng voorwaardes gestel waarvolgens slawe vrygestel kon word,
en gevolglik het baie min slawe in sy besittings vry geword.
Die amptelike kategorieë wat die Kompanjie in Batavia geskep het, het sy Kaapse
kolonie sterk beïnvloed. Eerstens was daar ’n onderskeid tussen Kompanjie-dienaars en
vryburgers, wat sy beslag gevind het toe nege Kompanjie-dienaars in 1657 aan die Kaap
vrygestel is om voltyds te boer. Die ander hoofverdeling was tussen dié twee groepe
– albei vry – en die slawe. Laastens was daar die onderskeid tussen dié drie groepe en
die inheemse Khoisan wat ten minste aanvanklik as buite die bestek van die Kompanjie
se wette beskou is.
Daar was dus vier statusgroepe – Kompanjie-dienaars, vryburgers, slawe en “vreemdelinge”. Die statutêre groep, eerder as iemand se ras of kleur of godsdiens, het bepaal
of en hoe iemand in die lewe opgang sou maak. Soos deur die amptenary en howe toegepas, het dit woonreg, die reg tot vrye beweging, militêre diens en grondbesit bepaal.
Meer as 300 jaar later is die apartheidstelsel ingestel. Dié is ook stewig op statutêre
groepe en verskillende regte en verpligtinge gegrond. Soos die VOC se stelsel is apartheid
op die samelewing deur middel van ’n verbasend klein polisiemag afgedwing. Die stelsel
het in wese vereis dat die groepe hul amptelike statusgroep aanvaar en internaliseer, dat
soort by soort bly, hulself polisieer en geen gelykstelling van die verskillende statusgroepe
probeer bewerkstellig nie.
bo: Anna de Koning en haar man, die
ontdekker kapt. Oloff Bergh. Anna was die
dogter van die slaaf Angela wat van Bengale
aan Indië se noordooskus gekom het, en die
slaaf Domingo de Koning. Bergh het die plaas
Constantia gekoop, en ná sy dood het Anna
tien jaar lank op haar eie daar geboer.
links : Die Gereformeerde kerk was die

enigste kerk wat die VOC toegelaat het.
Eredienste is aanvanklik op die skip
Dromedaris gehou en later in die Fort en
die Kasteel. Die moederkerk is in 1704
ingewy. ’n Nuwe gebou, die Groote Kerk, is
in 1843 op dieselfde perseel opgerig (hierdie
afbeelding) en ingewy. ’n Latere weergawe
van die kerk staan nou nog aan die bopunt
van Adderleystraat in Kaapstad.
kopbagasie
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’n Komplekse nedersetting
Die Europese erfenis van vryheid, die reg tot vrye beweging en bevraagtekening van
wêreldlike en geestelike gesag het koppe gestamp met die Oosterse invloed van slawerny,
hiërargie, standbewustheid en – onder die armer Europeërs – ’n vrees vir gelykstelling met
slawe. Vir die Europeërs aan die Kaap het die twee tradisies dus gebots. Daar was geen
skerp rasseskeiding nie. Arm Europeërs en weerlose slawe is saamgegooi in ’n nedersetting waar die natuurskoon nie kon verbloem dat mense in harde en dikwels wrede omstandighede moes oorleef nie.

oorkant: Die slaweskip Leijdsman.

Die Nederlanders het hul slawe eerder deur
handel as strooptogte gekry. Slawe is meestal
vir vuurwapens, brandewyn en Spaanse reale
verruil. Die kontantprys het tussen 20 en
30 riksdaalders gewissel. (’n Riksdaalder was
gelyk aan vier Britse sjielings.) Die illustrasie
kom uit die dagboek van Hendrik Frappe,
wat uit 1715 dateer.

onder: ’n Weeshuis in Amsterdam. In die

vroeë jare het talle weesmeisies Kaap toe
gekom. Die meeste van die 55 Europese
vroue in ’n vrye bevolking van 259 aan die
Kaap was waarskynlik weeskinders. Talle het
stammoeders van Afrikanerfamilies geword.
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Op 6 April 1652 het drie Nederlandse skepe in Tafelbaai anker gegooi, en sowat 90
Europeërs het aan wal gegaan. Hulle het in tente en hutte gewoon terwyl hulle ’n fort,
wat hulle die Goeie Hoop sou noem, op die terrein van die huidige Parade gebou het.
Hulle kon ’n jaar later hul intrek daarin neem, maar die volgende jaar het Fort de Goeie
Hoop se grondmure begin instort. ’n Klein nedersetting wat De Kaap genoem is, het
sy grense stadig begin uitbrei. Die Kompanjiestuin was ’n entjie van die fort geleë, en
by Rondebosch verder suid het die Kompanjie sy eie plaas en boord gehad. Hier is ’n
pakhuis met die naam Groote Schuur gebou. Die eerste vryburgers het weerskante van
die Liesbeekrivier plase gekry.
Daar is in 1666 met die aanbou van die Kasteel begin om die Fort de Goeie Hoop te
vervang, maar die meeste bouwerk is eers elf jaar later voltooi. Aanvanklik is kerkdienste
(vir die Kompanjie se werknemers verpligtend) in die fort en later in die Kasteel gehou.
’n Kerkgebou is eers in 1704 voltooi.
’n Eerste skool, wat slawe van alle ouderdomme aanvaar het, het in 1658 onderrig begin
gee. Die leerlinge het as aansporing ’n sopie brandewyn en tabak gekry. Die eerste openbare
skool het in 1663 geopen, en sy leerlinge was meestal kinders van Kompanjiesdienaars.
Buite Kaapstad is die eerste openbare skool in 1683 op Stellenbosch gestig. Soos in
Kaapstad het swart en bruin en wit kinders saam skoolgegaan.
Vir die eerste drie dekades was die meeste immigrante ongetroude Nederlandse mans.
In 1688 het ’n groot groep Franse Hugenote – meestal gesinne – aangekom. Hulle het
bykans een vyfde van die totale Europese bevolking uitgemaak. Van die middel 1680’s
tot 1729 het 289 Hugenote in totaal aangekom. Buiten die Franse vroue was die vroulike
Europese immigrante Nederlands; sommiges was weesmeisies. In die 18de eeu was die
meeste manlike immigrante ongetroude Duitsers.

’n nuwe samelewing uit drie vastelande
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Vrye en onvrye immigrante
’n Onbelowende loopbaan het gewag vir Europeërs wat op die onderste range vir die
VOC begin werk het. Die Kompanjie het sy rekrute vir vyf jaar gewerf. Die burgers van
vrye Nederland het net uit nood matrose of soldate geword, want die daaglikse loon was
vyf maal minder as dié van ’n polderwerker of turfsteker in Nederland. Die kos was sleg,
die dissipline hard, en siektes volop. Talle het op die skepe gesterf. Sowat 15-20 persent
van dié wat aan boord van ’n Kompanjieskip gestap het, het elke jaar tydens die uitwaartse
vaart gesterf. ’n Kompanjiesloopbaan was werklik net vir dié sonder enige ander uitweg.
Tog was die Kompanjie se werknemers ondernemend genoeg om die risiko van werk
in verre lande vir die vereiste vyf jaar te aanvaar. Sommige van die Duitsers wat Kaap
toe gekom het, was handelslui wie se lewens (of andersins hul ouers s’n) ontwrig is
deur die Dertigjarige Oorlog, wat in 1648 geëindig het. Hulle het die beste in hul nuwe
tuisland aan die voet van Afrika gevaar. Die meeste ongetroude mans wat Kaap toe
gekom het, was ongeletterde of halfgeletterde plattelanders wat as matrose of soldate
vir die Kompanjie gewerk het.
Die eerste slaweskepe het in 1658 aangekom. Die Amersfoort het ’n Portugese
slaweskip op pad na Brasilië gebuit – talle slawe het op pad na Kaapstad gesterf, maar 75
het aan wal gestap. Die Hasselt het 228 slawe van Angola gebring, en Van Riebeeck het
hulle as aantreklik, fris en opgeruimd beskryf. In die tyd van die Kompanjie is ’n totaal
van 65 000 slawe ingevoer.
Hoewel die hoë amptenare aan die Kaap die septer geswaai het, het dié twee groepe
immigrante, die een vry en die ander nie, die nedersetting se karakter bepaal. Teen 1690
was daar 788 vryburgers en 381 slawe. ’n Eeu later was daar sowat 20 000 vryburgers
en bykans 26 000 slawe. Die burgergetalle het weens ’n verstommende geboortesyfer
aangewas, maar weens ﬁsieke en sielkundige swaarkry het die slawe nie voortgeplant nie.
Hul getalle moes deur volgehoue immigrasie aangevul word.
Die Kaap was van meet af ’n slawesamelewing, en nie een waar slawerny bloot een
van verskeie soorte arbeid was nie. ’n Slawesamelewing is een waar alle instellings – die
arbeidsmark, die ekonomie, die regstelsel, die gesin en kerk – van slawerny deurtrek is.
Die model van meester en slaaf het die model vir alle ander bande geword.

Sommige van die vryburgers het hulle met
hul eweknieë in Nederland vergelyk, maar die
Kompanjie het verskil: as hy voorregte aan
die vryburgers verleen het, kon hy dit ook
terugtrek. Hy kon vryburgers van sy diens
vrystel, maar skeibrekers ook dwing om weer
vir die Kompanjie te werk, of hulle verban.
Die beamptes was tegnies korrek, maar
moes toegee dat die burgers nie bloot lyfeienes was nie. Daarenteen het die burgers
geen spesiale regte geniet wat hulle bo
ander verhef het nie. Tog was die saak ingewikkeld, en burgerregte het met die regte
van gedooptes verstrengel geraak. In die
17de en 18de eeu was die doopsakrament
die sleutel tot burgerlike status, met inbegrip van die reg om te erf, in die kerk te trou,
in ’n Christelike begraafplaas te ruste gelê
te word en in ’n hof getuienis af te lê.
Mettertyd het feitlik alle burgers die doopsakrament ontvang. Die Kaapse burgers het
verantwoordelikhede eerder as regte gehad.
Omdat hulle kommandodiens moes doen
en belasting moes betaal, het hulle geglo
dat hulle die reg het om ’n heemraad of
veldkornet te word, en dat hulle ’n sterker
aanspraak op grond het as werkers en inboorlinge. Later het hulle gekleurdes wat
ook burgers genoem wou word, “knapsakburgers” genoem omdat hulle geen belasting betaal of kommandodiens verrig het nie.

Die eerste vryburgers
Van Riebeeck het ’n eenvoudige opdrag gehad: lê ’n groentetuin en vrugteboord aan, bou
’n fort en hospitaal, en ruil vee van die inheemse mense. Niemand het aan kolonisasie
gedink nie. Van Riebeeck het egter gou raakgesien dat grond oos van Tafelberg, “met
’n komplekse nedersetting
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regs: Willem Berg se kantien in

Dorpstraat, Kaapstad. Die Kaap was
’n veelrassige en veeltalige stad met talle
tavernes en losieshuise vir besoekers
van verbyvarende skepe en uit die
binneland. ’n Kantienlisensie was baie
gesog. Baie van dié drinkplekke was
op Sondae oop.
onder: ’n Slaaf of Khoi-Khoi-dienaar

vervoer wyn na Kaapstad. Die VOC
het die wynbedryf aan kontrakteurs
verpag, en dié moes wyn goedkoop
aan die Kompanjie lewer. Die VOC
het ’n monopolie in wynverkope aan
die tavernes gehad, en daarom kon die
boere hul wyn nie privaat in die mark
verkoop nie.

die heerlikste vars riviere wat ’n mens kan begeer”, uitstekend vir landbou geskik was.
In 1657 het hy nege Kompanjiesdienaars vrygestel om voltyds op erwe van 13,3 morg
(sowat 11,4 ha) te boer.
Die Kompanjie het sy Europese werknemers nie vrygestel met die een of ander
grootse plan voor oë nie. Sommige van die VOC se vernaamste amptenare sou Chinese
of vryswartboere eerder as Europese boere verkies het, en in hul briewe skryf hulle
dikwels minagtend oor die vryburgers se vermoëns. Die Kompanjie se beamptes was
dikwels verontwaardig oor wat hulle as buitensporige eise deur die burgers beskou het.
Van Riebeeck het klaarblyklik gedink die burgers moet dankbaar wees vir hul vryheid, en
moet daarom hul eie belange aan dié van die Kompanjie ondergeskik stel.
Jan van Riebeeck het feitlik instinktief geglo dat intensiewe bewerking van die grond,
met ’n rotasiestelsel, die beste vir voedselproduksie sou wees. Dit sou naby aan die fort ’n
netjiese en kompakte nedersetting skep. Maar so ’n landboustelsel vereis kapitaal, wat die
burgers nie gehad het nie, en harde werk, waarvoor hulle nie lus was nie. Orals ter wêreld
het beamptes in kolonies ontdek dat die Europese immigrante geweier het om met hul
hande te werk as daar slawe of inheemse arbeid was. Net boere met arbeid en kapitaal
wat vir hulself geboer het, kon dié werk doen.
Die burgers naby die Kaapse mark het geboer vir ’n kopersmark wat swaar ten gunste
van die Kompanjie gelaai was. Koring moes eers aan die Kompanjie gebied word, teen
pryse wat hý bepaal het. Die Kompanjie het ook eerste aanspraak op groente en vrugte
gemaak. Hy het die wynhandel aan kontrakteurs verpag, en die wyn moes teen lae pryse
aan die Kompanjie gelewer word. Dié het ’n monopolie gehad om die wyn aan die talle
tavernes in die hawestad te verkoop, en dus kon die boere nie hul eie produkte in die
kleinhandel verkoop nie. Die verkoop van vleis is ook só verpag.
Burgers kon hul produkte eers drie dae nadat skepe in Tafelbaai anker gegooi het, aan
dié skepe verkoop, maar grootskaalse smokkelary van allerlei produkte was algemeen.
Daar was maar min kans op uitvoer. In 1659 het Van Riebeeck geskryf dat “tot lof van
God vir die eerste keer wyn van Kaapse druiwe gepars” is. Die wyn was egter te swak om
in groot maat uit te voer. Die Kompanjie het die burgers se versoeke om hul eie produkte
in sy skepe uit te voer, verwerp.
’n Oorlewingstryd
Die boere het in die eerste twee dekades gesukkel om te oorleef, want die Kompanjie
het gans te lae pryse vir hul produkte vasgestel. Die hoë amptenare het dikwels gekla die
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burgers is lui, en dat hulle te veel drink, maar het geweet die burgers was reg om teen die
pryse beswaar te maak. In 1661 het Van Riebeeck in ’n brief erken dat die vryburgers skaars
kan leef van wat hulle vir hul koring kry. Drie jaar later het die regering besluit om fondse
uit die kerkkollektes en klein boetes te skenk aan arm burgers met “kaal kinders wat weens
armoede snags langs die vee in die stal op ’n bietjie strooi en die kaal grond moet slaap”.
Hoewel die regering die veehandel elke nou en dan verbied het, kon hy dit nooit
werklik keer nie. Hy kon ook min doen as die burgers hul vee buite hul grond laat wei
het. Van Riebeeck het die Kaap in 1662 verlaat, en besef dat sy aanvanklike plan van
intensiewe nedersetting misluk het. ’n Groot gebied wat na sy mening duisende gesinne
sou kon onderhou, is as ten volle bevolk beskou nadat net 15 plase uitgedeel is.
Die burgers in die dorpie aan Tafelbaai het effens meer geleenthede as die boere
gehad. Sommige was skrynwerkers, messelaars, smede en kroegbase. Die meeste het
losieshuise bedryf, en het dikwels die verbod op die verkoop van Kaapse goedere aan
verbyvarende skepe en die aankoop van Europese goedere omseil. Meer as een vername
amptenaar het gesê hy wil van die “skuim” ontslae raak, en het die tavernes die “begin of
moeder van alle skandalige praktyke” genoem.
Die boerburger was gou ’n spesiale soort burger wat (anders as die dorpsburgers) nie
net vir eie gewin gewerk het nie. In hul eie woorde was hulle “beskermers van die grond”
teen interne vyande, en ook onmisbare produsente van kos.
Burgers in regering
Alhoewel die amptenare altyd probeer het om die burgers se politieke regte te geringskat,
het die feit bly staan dat daar burgerverteenwoordigers in enkele van die belangrikste
bestuursliggame was. Hulle kon dus met reg beweer dat hulle nie blote werktuie van die
Kompanjie is nie. Hulle het egter geen verteenwoordiging in die Politieke Raad gehad
nie – dié het uit die hoogste Kompanjie-amptenare bestaan. Met ’n sitting van die hoogste
hof (Raad van Justisie) was daar drie burgers op die bank as ’n saak rakende ’n burger
aangehoor is. Dié burgerraadslede kon burgers se griewe aan besoekende kommissarisse
voorlê, en kon dus van vroeg af namens die vryliede optree.
Twee burgers het saam met twee amptenare in twee ander belangrike liggame gesit. Een
was die Huwelikshof. Paartjies wat wou trou, moes voor dié hof verskyn. Die Weeskamer
was die ander. Geen wewenaar of weduwee kon weer trou voordat die Kamer oortuig
was dat hul kinders se regte gewaarborg is nie. In die 18de eeu moes alle testamente en
boedelinventarisse daar geregistreer word. Aangesien geld dikwels gestort moes word,

links: ’n Gravure uit die 17de eeu in Thomas

Herbert se Zee en Lant Reijse toon KhoiKhoi en Nederlanders wat skape en beeste vir
koper en tabak verruil.
’n komplekse nedersetting
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het dit ook as leningsbank opgetree in ’n nedersetting waar die eerste handelsbank eers
diep die 19de eeu gestig is.

Die Khoi-Khoi en die Nederlanders
Die nedersetting het ’n veel groter vraag na die Khoi-Khoi se vee laat ontstaan. Nie net moes
al hoe meer VOC-skepe van kos voorsien word nie, maar die garnisoen en die hospitaal ook.
Die Kompanjie het vryburgers vroeg reeds naby die fort en verder die binneland in laat woon.
Dié vryburgers het selfs groter druk op die Khoi-Khoi se kuddes geplaas, en boonop op hul
weivelde en jaggebiede inbreuk gemaak.

Die Kompanjie het probeer om die enigste koper te wees, want hy wou pryse laag hou,
maar die Khoi-Khoi het net skape, of siek beeste, probeer verkoop om te sorg dat hul
kuddes lewenskragtig bly. Kommandeur Van Riebeeck was erg gefrustreerd omdat die
Khoi-Khoi so traag handel gedryf het, en het dit oorweeg om die Khoi-Khoi naby die fort
tot slaaf te maak en hul vee te steel. Die Kompanjie wou egter nie by Afrika se binneland
betrokke raak nie; hy het verklaar die Khoi-Khoi is vrye mense wat nié verower of tot
slaaf gemaak moes word nie. Van Riebeeck het heelwat van die tien jaar van sy bevel
aan ingewikkelde diplomatieke maneuvers bestee om minstens sommige Khoi-Khoi se
goedgesindheid te behou.
Geskille en oorlog

bo: ’n Illustrasie uit die reisdagboek van die

ontdekker en VOC-amptenaar R.J. Gordon
wat uit 1777 dateer. Dit toon hoofman
Coba met ’n grenadierhelm van die VOC se
keurtroepe op sy kop. Gordon het die helm
as ’n vredesgebaar vir Coba gegee.
oorkant: Die voorgrond van hierdie

illustrasie uit Bogaarts se Historische Reizen
van 1711 beeld die tradisionele lewenswyse
uit wat Autshumato (Herrie), Krotoa (Eva)
en Doman agtergelaat het toe hulle tolke
vir die Nederlanders geword het. Die
agtergrond wys hoe die Nederlandse
lewenswyse begin posvat.

Handelsgeskille en aantygings van diefstal het baie spanning tussen nedersetters en die
Khoi-Khoi veroorsaak. Laasgenoemde het gevrees dat die vestiging van vryburgers in
1657 hulle hul waardevolle weivelde en watergate sou kos. In 1659 het Khoi-Khoi onder
aanvoering van die tolk Doman (kyk kassie op p. 51) verskeie blitsige en suksesvolle
strooptogte op vryburgers se veetroppe geloods.
In die daaropvolgende Eerste Khoi-Khoi-Nederlandse Oorlog, wat bykans ’n jaar
geduur het, is net enkele mense gedood. Die Khoi-Khoi het die meeste inisiatief geniet,
want hulle het gewoonlik in groepe van etlike honderde op reëndae aangeval om die
Nederlanders se pangewere onbruikbaar te maak. Doman het die Nederlanders se
militêre taktiek in Java goed bekyk, en het die Khoi-Khoi dus aangeraai om heen en
weer te skarrel om die Nederlandse skerpskutters te frustreer. Van Riebeeck het met
verdedigingstaktiek gereageer. Hy het die vryburgers na die fort laat terugval, het die
slawe tydelik bewapen (’n uiters gevaarlike maatreël) en ’n sterk kraal gebou om die
nedersetting se oorblywende vee te beskerm.
Die Khoi-Khoi was sonder vuurwapens, en was traag om die sterk fort aan te val,
dus het hulle oplaas onderhandel. Daar is vrede gesluit, met die uitdruklike erkenning
dat die oorlog onbeslis geëindig het. Die Khoi-Khoi het geen gebuite vee teruggegee
of vergoeding betaal nie. Hulle het egter ook nie die volgehoue Europese besetting
van die Kaapse Skiereiland erken nie, want dit was ’n bedreiging vir hul voortbestaan as
onafhanklike mense.
Ná die Eerste Khoi-Khoi-Nederlandse Oorlog wou die Kaapse regering graag nog vee
met die Khoi-Khoi ruil. Hulle het ekspedisies al hoe verder na die binneland gestuur,
waar hulle met nuwe Khoi-Khoi-gemeenskappe in aanraking gekom het. Die optrede van
die Kompanjie se soldate en handelaars, eerder as dié van wit setlaars, was grootliks vir
die wegkalwing van die Kaapse Khoi-Khoi se onafhanklikheid verantwoordelik.
Teen die laat 1660’s het verskeie verdedigingsmaatreëls (waghuise, berede patrollies en
’n amandelheining om toegangsroetes te beheer) die nedersetting beveilig; die Kompanjie
se direkteure in Nederland het toenemend belangstelling in Khoi-Khoi-aangeleenthede
verloor, en die Kaapse bevelvoerder het meer ruimte vir ’n aggressiewe beleid gekry.
Gonnema en Dorha se verset
In 1673 het die Kompanjie oorlog gemaak teen die Cochokwa, ’n binnelandse groep wie
se leier, Gonnema, op wankele gronde talle kere van aanvalle op Europeërs beskuldig is.
Die Tweede Khoi-Khoi-Nederlandse Oorlog was hoofsaaklik ’n klompie strafekspedisies
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D R I E KHOI - KHOI - TOLKE

Die nuwe Nederlandse nedersetting het
talentvolle Khoi-Khoi, veral dié met taalvaardighede, geleenthede gebied. Drie
tolke, was ’n rukkie lank gesiene en welvarende tussengangers tussen die Europeërs en Khoi-Khoi.
Autshumato (“Herrie”) was ’n Strandloper sonder vee wat op Robbeneiland
gewoon en ’n “poskantoor” vir Engelse en
ander seemanne bedryf het.
In die vroeë jare van die nedersetting
het Herrie hom as Van Riebeeck se enigste tolk gevestig. Hy het raad oor KhoiKhoi-politiek gegee, en het Khoi-Khoi-veehandelaars na die fort toe gebring. Teen
1658 het Herrie groot troppe vee gehad,
en was hy die leier van veewagters wat
hom voorheen as ’n aasdier geminag het.
Tydens die Eerste Khoi-Khoi-Nederlandse
Oorlog het Van Riebeeck, wat oor Herrie
se lojaliteit getwyfel het, hom op Robbeneiland gevange gehou. Hy het egter in ’n
lekkende ou boot ontsnap. Daarna was hy
die woordvoerder van die een Khoi-Khoigroep na die ander. Hy het in 1663 gesterf. Herrie was al sy vee kwyt, maar sy
goeie naam is tot ’n mate herstel.
Herrie se jong verwant Krotoa of “Eva”,
wat in Van Riebeeck se huishouding diens
gedoen het, was in feitlik elke opsig anders as Herrie. Sy het Nederlands en Portugees onder die knie gekry, en het gretig
gereageer op Christelike onderrig deur
Maria van Riebeeck, die kommandeur se
vrou. Eva was ’n stoere vriendin van die
Nederlanders en het ’n samewerkingsver-

band tussen die fort en die volgelinge van
Oedasoa, haar ryk verwant, gesmee. Sy
het later ’n groot rol gespeel in die bedinging van die voorwaardes vir die beëindiging van die Eerste Khoi-Khoi-Nederlandse Oorlog.
In die 1650’s was Eva die enigste persoon met ’n goeie kennis van sowel die
Khoi-Khoi- as die Nederlandse kultuur;
elke keer dat sy van een kultuur na die ander oorgestap het, het sy haar Nederlandse klere vir Khoi-Khoi-velle verruil, en andersom. Sy is in 1662 gedoop, en het in
1664 in die kerk met die ontdekker Pieter
van Meerhoff getrou. Die Kompanjie het
totale kultuurassimilasie van die Khoi-Khoi
voorgestaan, en het haar ’n ruim bruidskat
gegee. Eva het Van Meerhof drie kinders
geskenk, en hom vergesel toe hy bevelvoerder van Robbeneiland word. Van Meerhof het tydens ’n ekspedisie na Madagaskar in ’n skermutseling gesneuwel.
Eva was daarna ’n ruk lank nog ’n gesiene lid van die Europese gemeenskap,
maar het toe swaar begin drink en haar aan
prostitusie oorgegee. Die laaste vyf jaar
van haar lewe was sy merendeels weens
onsedelike gedrag op Robbeneiland in die
tronk. Ná haar dood het die Nederlanders
haar tragiese lewe voorgehou as bewys
dat die Khoi-Khoi die beste aspekte van
die Europese kultuur nie kon aanneem nie.
Die amptelike dagboekhouer teken aan:
“Soos die honde keer sy na haar eie braaksel terug, ’n duidelike bewys dat die mens
se aard, ongeag hoe sterk dit deur morele

beginsels aan bande gelê word, na sy ingebore eienskappe terugkeer.”
Ons weet min van die oorsprong van
Doman, die derde tolk, maar hy was beslis geen hoofman nie. In 1657-1658 het
die Nederlanders hom na Batavia (Jakarta), hul hoofstad in die Ooste, geneem.
Hier het hy sowel die potensiële mag van
Nederlandse kolonialisme as die klimaks
van weerstand daarteen aan die eiland se
noordkus gesien. Doman het trou aan die
Nederlanders gesweer en beweer die
Christendom lok hom. Dit was egter suiwer takties, want terug aan die Kaap het hy
Van Riebeeck se beleid teengestaan en
Eva gekritiseer. Hy het haar Christenskap
bespot en geskree: “Hier kom die voorstander van die Nederlanders; sy gaan haar
mense stories en leuens vertel, en hulle oplaas almal verraai.”
Met die steun van enkele jonger KhoiKhoi-leiers het hy die vryburgers aangeval
en die Eerste Khoi-Khoi-Nederlandse Oorlog ontketen. Ná aanvanklike welslae is
Doman tydens ’n skermutseling gewond;
sy Khoi-Khoi-volgelinge het na die binneland teruggetrek, onder mekaar baklei en
Doman die skuld vir hul nederlae gegee.
Hy is vier jaar later oorlede.
Al drie tolke se strategieë – Herrie se gebruik van die Nederlanders om sy eie agendas te volg, Eva s’n om hul toegeneentheid
deur lojale diens te verwerf, en Doman se
weerstand teen koloniale uitbreiding – het
klaaglik misluk. Al drie het arm gesterf.

teen Gonnema en ander mense wat kwansuis by sy beweerde oortredings betrokke was.
Dit het baie vee vir die Kompanjie opgelewer en talle Khoi-Khoi-groepe oorreed om die
Nederlanders hul dienste aan te bied. In 1677 het Gonnema vrede met die nedersetting
gemaak en belowe om ’n jaarlikse “skatplig” van 30 beeste te bring. Die Kompanjie het nie
altyd streng op dié betaling aangedring nie, maar Gonnema was tot sy dood in 1685 of 1686
uitermate aan sy veroweraars onderdanig.
Die Kompanjie het die Kaapse Khoi-Khoi nou oorheers, en die Khoi-Khoi-leiers het met ’n
nuwe taktiek vorendag gekom. Dorha, ’n Chainoukwa-kaptein wat die Nederlanders “Klaas”
genoem het, versinnebeeld dit. Dorha was die Nederlanders se bondgenoot in die oorlog teen
Gonnema, en het die Kompanjie oorreed om hom al hoe meer handelgoedere te gee wat hy
in die binneland namens hulle vir vee verruil het. Hy het ’n persentasie vir homself gehou,
en het mettertyd ryk geword en groot gevolg opgebou. Hy het selfs bondgenootskappe met
hoofmanne met ’n veel hoër erfenisstatus as sy eie aangegaan.
Dorha was ’n goedkoper bron van vee vir die Kompanjie as ruilekspedisies. Boonop was hy
hul getroue informant en raadgewer oor Khoi-Khoi-aangeleenthede. Ondanks sy nuttigheid
die khoi-khoi en die nederlanders
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Die oorskakeling na ekstensiewe boerdery,
en die burgers se al hoe groter betrokkenheid by die veehandel en -boerdery, was ’n
bedreiging vir die lewenswyse van sowat
100 000 Khoi-Khoi wat in die huidige
Wes-Kaap gewoon het.
Die inwoners van die Kaapse Skiereiland en omgewing is Kaapmans of Skiereilanders genoem. Hulle het vyandig geword toe hulle besef die Europeërs gaan
bly, en was diep bekommerd toe die burgers begin ploeg. Hulle het plase aangeval
en die besetting van hul weivelde probeer
keer. In 1659 het die Skiereilanders onder
Doman – die eerste inheemse hoofman
wat hom teen koloniale uitbreiding verset
het – die nedersetting aangeval.
In April 1660 het Van Riebeeck gemeld
dat vrede met die Skiereilanders gesluit is,
al het hulle gereken die Nederlanders
neem “al hoe meer van hulle grond, wat al
eeue lank hulle s’n is”. Toe Van Riebeeck
sê daar is nie genoeg weiveld vir almal nie,
vra die Skiereilanders: “Het ons dan nie
genoeg rede om te sorg dat julle geen
beeste kry nie, want as julle baie het, sal
julle net al die weiveld gebruik?” Hulle vervolg toe: “En wat jul bewering betref dat
die land nie groot genoeg vir ons almal
is nie – wie moet nou eintlik padgee, die
regmatige eienaar, of die indringer van
buite?” Van Riebeeck se antwoord is nie
opgeteken nie.

en lojaliteit het goew. Van der Stel ná ﬂou aantygings (wat selfs min eietydse waarnemers
oortuig het) dié bondgenootskap van 20 jaar beëindig, Dorha in hegtenis geneem en al sy
vee gebuit.
Die Kompanjie het nou sy eie handelsekspedisies uitgestuur en vee as skatplig van
Khoi-Khoi-hoofmanne geëis, in ruil vir versekerings dat hulle nie aangeval sou word nie.
Vryburgers het ook strooptogte in die binneland begin uitvoer. Teen 1700 was daar al hoe
meer getuienis dat talle Khoi-Khoi se vee gebuit is, en dat hulle orals in die SuidwesKaap in armoede geleef het.
Die Kompanjie het reeds ’n sterk invloed op die binneland gehad voordat die
vryburgers dit binnegedring het. Hulle het meestal op plekke gaan woon waar die KhoiKhoi se maatskaplike samehorigheid en welvaart reeds deur vorige kontak geknou is. In
die nedersettings op Stellenbosch (in 1679 gestig) en Drakenstein (1687) was daar na
verhouding minder slawe in diens van die burgers as in en om Kaapstad. Die nedersetters
wou dus Khoi-Khoi in diens neem om hul vee op te pas (die Khoi-Khoi het die nodige
vaardighede hiervoor gehad). Later het hulle die Khoi-Khoi geleer hoe om graan te saai
en maai, wingerde te snoei en waens te dryf.
Arm Khoi-Khoi het lank reeds vir ryker Khoi-Khoi gaan werk, dus was dit nie vreemd
dat hulle by Europeërs in diens getree het wat hulle in die omgewing gevestig het nie.
Op die wit mense se plase het die Khoi-Khoi egter meestal net vir tabak, kos en drank
gewerk; sommige wit werkgewers het hulle toegelaat om enkele kalwers of lammers aan
te hou, maar die meeste Khoi-Khoi het min kans gekry om hul eie troppe weer aan die
gang te kry.
Terwyl die Khoi-Khoi algaande hul ekonomiese vryheid verloor het, was hulle ook
al hoe meer aan die howe onderworpe wanneer daar geskille met wit mense of slawe
was. Die howe het die Khoi-Khoi in die 17de eeu betreklik billik behandel; Khoi-Khoi
aantygings teen wit mense is aangehoor, en hul getuienis is ernstig opgeneem. Strawwe
is egter erg ongelyk uitgedeel; ’n wit persoon wat weens moord op ’n Khoi-Khoi skuldig
bevind is, moes ’n boete betaal, of is uit die kolonie verban, terwyl ’n Khoi-Khoi wat
weens moord op ’n wit persoon skuldig bevind is, tereggestel is.
Die Khoi-Khoi se agteruitgang as ’n onafhanklike volk het ná 1700 versnel. Die
noordwaartse uitbreiding van die nedersetting tot in die Tulbagh-vallei het oorlog

Khoi-Khoi-herders en -vroue wat op die
Nederlanders se plase gaan werk het,
het hul ekonomiese vryheid, kultuur
en tradisionele kleredrag geleidelik
prysgegee. Dié skilderye is van mense
wat al ver met dié akkulturasie
gevorder het. Hulle was tot die tweede
helfte van die 19de eeu waarskynlik
uitsonderings onder die Khoi-Khoi.
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meegebring, en talle Khoi-Khoi het verliese gely. Setlaars se ruilekspedisies het dikwels
in veestrooptogte ontaard. Toe het ’n groot pokke-epidemie die kolonie in 1713 getref en
honderde Europeërs en slawe gedood. Onder die Khoi-Khoi op die plase en in onafhanklike
clans was dit egter veel erger. Een eietydse waarnemer raam dat nouliks een uit tien KhoiKhoi in die Kaapse streek oorleef het. As ’n onafhanklike maatskaplike struktuur het die
Khoi-Khoi in die Suidwes-Kaap feitlik verdwyn.

Mense in knegskap
Die Kaap was feitlik van meet af ’n slawesamelewing. Slawe het nóg vryheid nóg status
gehad, maar het ander se vryhede en status bepaal. Hulle was die kolonie se belangrikste
arbeidsbron. In Kaapstad het die mans in die groentetuine gewerk, en as vakmanne; op die
plase het hulle op die landerye en in die wingerde gewerk. Die vroue was kokke, kinderoppassters en soogvrouens in die huise. Die kinders was speelmaats vir hul meester se kinders.
Huisslawe het deel van die koloniste se “gesin” geword, en het die grondslag gelê vir die soort
samelewing wat in die kolonie ontwikkel het.

Die meeste slawe was in die stedelike of halfstedelike gebiede, en Kaapstad was die
beste mark vir slawe, wat feitlik elke week tydens gewilde veilings op Kerkplein verkoop
is. Die veilings was onder ’n groot boom langs die Kompanjie se slawelosie agter die
Gereformeerde kerk.
Tussen 1652 en 1808, toe die slawehandel beëindig is, is ongeveer 63 000 slawe
ingevoer. Sowat 26,4% van die kolonie se slawe was van Afrika, 25,1% van Madagaskar,
25,9% van Indië en 22,7% van Indonesië.
Beamptes en burgers het geglo elke groep slawe is anders, en het vaardighede en
karakter aan die land van oorsprong toegeskryf. Hulle het kru rasse- en geograﬁese
stereotipes voorgehou. Slawe van Bengale of die Koromandelkus het as goeie naaldwerksters bekend gestaan, en is hiervoor gebruik. Slawe van Mosambiek was kwansuis
sag en geduldig, maar Maleiers is as verraderlik beskou, en geneig om amok te maak. ’n
Kaaps-gebore halfbloed (die kind van ’n verhouding tussen ’n Europeër en ’n slaaf) was
sterk in aanvraag. Die Britte het hulle Afrikanders genoem. ’n Kommentator sê: “Die
Afrikandervroue was die meesteres se gunstelingslawe. Hulle het alles gereël en ordelik
gehou, en is met alle waardevolle dinge vertrou – hulle was eerder metgeselle as slawe;
die meesteres het egter selde, en die slaaf nooit, hul eie stand vergeet nie, en al was
hulle in die privaat ook hóé gemeensaam, het die goeie orde in die teenwoordigheid van
ander gegeld.”
Daar was vier groepe slawe: dié in diens van die Kompanjie, dié in besit van die
Kompanjie se beamptes, dié in besit van die burgers in die kolonie (verreweg die meeste),
en ’n vierde en baie klein groep slawe in besit van die vryswartes. Die Kaap se slawerny
was meer as ’n eeu lank grootliks stedelik. Selfs so laat as 1767 het 40% van al die slawe
in die kolonie in Kaapstad gewoon.

bo: Slawe is feitlik elke week onder ’n groot
boom op Kerkplein naby die Slawelosie in
Kaapstad opgeveil. Tans wys ’n gedenkplaat
waar dié plek was.

onder: Die slaaf ‘‘Afrikaner’’, wat as
Jonker Afrikaner bekend was. Die nasate
van verbintenisse tussen Europeërs en slawe
wat aan die Kaap gebore is, was die gesogste
slawe. Die Britte het dié mense Afrikanders
of Afrikaners genoem. Die burgers het ander
name vir hulle gehad.

Die Slawelosie
Die belangrikste groep onder die slawe was dié wat aan die Kompanjie behoort het.
Bykans almal het in die Slawelosie gewoon. Die Kompanjie het honderde slawe vir
allerlei take gebruik, soos om sy groentetuin aan die gang te hou, in die hospitaal te
werk, die hawe se aansienlike vestingwerke te bou en die dorp se minder aantreklike
take te verrig, soos om nagvuil strand toe te neem. Slawe wat “Kaffers” genoem is (kyk
kassie op p. 54) was ’n polisiemag en het lukraak straf uitgedeel. Ná ’n eeu was daar 1 000
Kompanjieslawe.
Die “Loots” of “Logie” was ’n groot gebou sonder vensters. Dit was aan die bokant van
die hoofstraat, langs die Kompanjie se groentetuin van nege akker en oorkant die groot
Kompanjieshospitaal. Die Losie was feitlik ’n fort, en Kompanjiesamptenare het dit soos
’n militêre instelling bestuur.
Min Europeërs het die Losie vrywillig besoek, behalwe vir die een uur snags wanneer dit ’n bordeel vir die plaaslike garnisoen geword het. Daar was bykans ewe veel
mense in knegskap
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vroue as mans in die Losie, en soms meer. ’n Paartjie in die Losie kon toestemming kry
om op die “huwelikslys” geplaas te word, maar die Gereformeerde kerk het sulke slawehuwelike selde of ooit erken of selfs aangeteken. Slawe in koloniste se besit kon eers in
1823 trou.
Daar was ’n hoë sterftesyfer onder slawe in die Losie. Tydens die hele bestaan van
slawerny was daar baie meer sterftes in en drosters van die Losie as geboortes. Dit was
’n demograﬁese rampgebied.
Sommige van die slawe in private besit het as vaklui gekwaliﬁseer. Die belangrikste
ambagte was messelaar, smid en timmerman. Die meeste eienaars het in die Tafelvallei
gewoon en daar klein ondernemings besit.
Slawe op plase naby Kaapstad waar veral wyn, koring, rog en gars intensief verbou is,
het besonder swaar gekry. Hulle het die hele jaar deur hard gewerk. Slawe-arbeid was vir
dié plase só onmisbaar dat die meeste mense gedink het die ekonomie sal in duie stort as
slawerny afgeskaf sou word.
Slawe het hul hele lewe lank op wyn- en koringplase gewoon, en die enkele dorpe
in die binneland maar selde besoek. Katie Jacobs, ’n slaaf wat in die 19de eeu in die
Malmesbury-distrik gebore is, is ná haar verkoop aan ’n eienaar in die vallei langsaan van
haar Malgassies-sprekende ma geskei en het nooit weer taal of tyding van haar gekry nie.

’N
’n Slawemag wat “Kaffers” genoem is,
was die ﬁskaal of staatsaanklaer se uitvoerende arm. In sy boek oor slawerny aan
die Kaap, Children of Bondage, verduidelik Robert Shell die woord se vreemde
oorsprong. Dit was aanvanklik ’n Arabiese naamwoord wat “ondankbaar” beteken; mense wat nie aan Allah geglo het
nie, is ondankbaar genoem. Alle nie-Jode,
nie-Christene en nie-Moslems – mense
wat dus nie “van die boek was nie” – is
as “Kaffers” beskou.
Die woord het van die Nederlandse
besittings in die Indonesiese argipel na
Kaapstad gekom. In die meeste dokumente van 1682 tot 1786 was die “Kaffers van die Departement van Justisie”,
soos hulle meestal genoem is, mans van
suiwer Asiatiese afkoms.
Hoewel die Kaffers in die slawe-hiërargie verag is, het die Kompanjie hulle
baie goed in spesiale polisie-uniforms
met onderbaadjies geklee. Hulle was die
enigste slawe wat gewapen was. ’n Verslag lui hulle “is gewapen met ’n swaard
met ’n ystergreep en
’n palang of swaar
knuppel, en hulle dra
’n grys uniform met ’n
kort baadjie met blou
lapelle, ’n on der-
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baadjie en broek, en hulle kry ook enkele
klein voordele”.
Anders as ander Kompanjieslawe en
dié in private besit, wat verskeie aandklokreëls moes gehoorsaam, is die Kaffers toegelaat en selfs verplig om dag en
nag orals in die Kaap rond te loop om die
aandklokreëls af te dwing. Hulle het lukraak
straf aan almal uitgedeel – ook Europeërs
wat hulle aan die minste oortreding van
’n Kaapse wet skuldig gemaak het.
Die Kaffers moes die wrede strawwe
wat die Raad van Justisie uitgedink het,
volvoer. In Februarie 1724 het die hof ’n
slaaf weens moord en brandstigting gevonnis, en die Kaffers moes “sy regterhand afkap” (die moordtuig) en hom

’n nuwe samelewing uit drie vastelande

daarna “half verwurg en oor ’n stadige
vuur doodmaak” (omdat hy brand gestig
het). Die Kaffers het selfs vir mindere
misdrywe, soos om op straat pyp te rook,
ernstige lyfstraf uitgedeel. Weens die
groot brandgevaar in Kaapstad is enigiemand wat onverskillig met vuur omgegaan
het, “sonder aansiens des persoons”, behoorlik deur die Kaffers afgeransel. Talle
van die strawwe wat die Raad van Justisie opgelê het, het afgesluit met die
woorde “word aan die beul oorhandig en
deur die Kaffers gegésel”.
Ná die Britte by die Nederlanders oorgeneem het, het hulle die gebruik van die
woord ingeburger en dit op alle Afrikane
van toepassing gemaak (nie net dié aan
die Oosgrens nie). Die gebruikers het
allerlei konnotasies van ondergeskiktheid,
primitiwiteit en agterlikheid aan die woord
geheg. Wat dus aanvanklik ’n beskrywende en “onskuldige” woord was, het onder
sowel Europeërs as Afrikane verkleinerend en beledigend geword. Die latere
betekenis van “Kaffer” het tot die hede by
sowel wit as swart bly vassteek. In die
huidige Suid-Afrika is die woord ’n ernstige klad. (In hierdie boek word “Kaffer”
net gebruik vir slawe uit Indonesië wat in
die Kompanjie se tyd as polisiemag opgetree het.)

Daar was ook enkele slawe op die uitgebreide skaap- en beesplase wat die koloniste in
die 18de eeu in besit geneem het. Op só ’n plaas het ’n opsigter of die eienaar se seun
gewoonlik ’n ogie gehou oor enkele Khoi-Khoi-veewagters, of ’n paar ouer slawe wat
“uitgeplaas” is, het op hul eie daar gewoon. Hul lewe was baie eensaam.
Kinderoppassters en soogvrouens
Bykans alle vroulike slawe het in die huis gewoon en was deel van die huishouding.
Hulle was dienaar, kok, kinderoppasster, plaasvervangermoeder en soms ook soogvrou.
Hekel, borduur, stik, brei en klere was het hulle ook besig gehou. In Kaapstad het die
slawevroue in die alomteenwoordige losieshuise na al die verkwikte matrose en soldate
se behoeftes omgesien.
’n Ongetroude slawevrou was dikwels ook vroedvrou, soogvrou en kinderoppasster.
Sulke slawe het met die geboorte gehelp; die kind gesoog; die baba na die doopfont
gedra; en was die kind se metgesel wanneer skooltyd aangebreek het. “Só ’n slaaf is baie
goed behandel,” merk Otto Mentzel, ’n skerpsinnige waarnemer, op. “Behalwe goeie
kos het sy baie geskenke gekry, met die moontlikheid van vrylating omdat sy met die
grootmaak van verskeie kinders goeie diens gelewer het.”
Slawevroue is dus nie net aan die gesin se boesem gedruk nie, maar was ook letterlik
die burgergesin se boesem. In Nederland self is daar destyds oor soogvroue gefrons,
maar aan die Kaap is ’n slaaf as voogma gebruik. Kaapse vroue het deeglik besef daar is ’n
verband tussen soog en ovulering. ’n Kaapse soogvrou wat ’n kind namens die biologiese
moeder gesoog het, het só verseker dat die biologiese moeder gouer weer ovuleer as
wat die geval sou wees indien sy self die baba geborsvoed het. Sy sou dus met korter
tussenposes kinders kon hê.
Die 17de-eeuse Bataafse skelnaam vir sulke huishoudelike slawevroue, naamlik
“naaimandjies”, skep ’n dubbelsinnige betekenis. Soogvroue was só belangrik in
’n slawesamelewing dat twee terme deel van die koloniale volksmond geword het:
“minnemoer” of “mina” (liefdesmoeder) en “aia” (ou oppasster). Dié woorde leef nog
voort, net soos die kinderoppasster self.
Straf en paternalisme
Slawe wat aan ernstige misdrywe skuldig bevind is – onder meer aanranding van ’n meester, brandstigting, of aanlê by ’n Europese vrou – is meestal swaar met die paalstraf,
brandmerking of vervierendeling gestraf. Die hoogste straf was die dood, ná foltering.
Veroordeelde slawe is geradbraak, hul vlees is met ’n rooiwarm tang afgetrek; hulle is
vermink, gepaalstraf of stadig verwurg. Die lyke van tereggesteldes het aan ’n galg bly

heel bo: Hierdie detail uit ’n tekening deur

W.E. Sherwill toon slawe-vaklui wat ’n dak
opsit. Byna alle messelaars en timmermanne
was slawe. Die bestes is ten duurste deur
hul meesters uitverhuur.
bo: ’n Windmaker Kaapse boer of

Kompanjie-amptenaar hou toesig oor ’n slaaf
wat skoffel.
oorkant bo: Die meeste van die Kompanjie

se slawe het in die dubbelverdiepingslawelosie in Kaapstad gewoon.
oorkant middel: Die Kaapse beul, deur
lady Anne Barnard geteken. Hy was een van
die ‘‘Kaffers’’ uit die slawegeledere.
oorkant onder: ’n Polisiebeampte (‘‘Kaffer’’)

met ’n roede lei ’n slaaf. Dié toneel is deel
van ’n skildery van Groentemarkplein deur
Johannes Rach wat uit omstreeks 1761 dateer.
mense in knegskap
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onder: Hendrik Cloete, wat die GrootConstantia-wynlandgoed ontwikkel het, rook
langs ’n kaarttafel terwyl sy slaaf sy pyp vir
hom hou. In dieselfde styl het Johannes Rach
omstreeks 1775 ’n dame in Batavia geskilder,
met ’n slaaf wat haar verkyker vir haar vashou.
oorkant bo: Die byskrif vir hierdie illu-

strasie in die eerste uitgawe van John Barrow
se Travels into the Interior of Southern Africa
(1802) lui: ‘‘Die Hollandse metode om die slawe
te straf deur hulle af te ransel tot hy soveel
pype tabak gerook het as wat die misdaad
na sy oordeel verdien.’’ Die praktyk om pype
tydens afranselings as tydhouers in te span, is
ook in Indonesië aangeteken. In hierdie geval
het die eienaar (links) besluit die misdaad
verdien ’n straf van ‘‘vier pype’’.
oorkant middel: Twee ‘‘buit-slawe’’, deur

Thomas Baines geskilder. Buit-slawe is dié wat
deur Britse skepe ‘‘bevry’’ is en as ingeboekte
arbeiders aan die Kaap gewerk het.
oorkant onder: Baie vryswartes, van die

meeste beroepe uitgesluit, het vis gevang om
te oorleef.

hang, of is ná verminking in Kaapstad of by ’n opstal blootgestel. Teen 1727 was daar só
baie geskende en verminkte lewende slawe dat die regering besluit het om ontsnapte
slawe op die rug te brandmerk om die gevoelens van die koloniste, veral swanger vroue,
te spaar.
Sulke wrede strawwe was tot ’n mate ’n afskrikmiddel, maar dit beteken nie dat
meesters se beheer oor hul slawe grootliks van ’n sweep en kettings afgehang het nie.
Blote lyfstraf kan nooit verklaar waarom slawerny as ’n stelsel in Suid-Afrika geslaag het
nie. Dit geld veral vir die afgeleë plase ver van die polisie en militêre mag wat in Kaapstad
gesetel was.
Die owerhede het straf vir slawe in private besit beperk tot “huishoudelike tug”,
dieselfde soort straf wat ’n pa op sy kinders kon toepas. Kettings en swepe is verbied. Die
bewoording van die betrokke wet is duidelik: “Die eienaar mag, in die geval van ’n slaaf
wat fouteer, só ’n slaaf met huishoudelike tug straf, maar mag die slaaf nie in ysters slaan,
of erger, die slaaf martel of andersins mishandel nie.”
’n “Soort kind van die gesin”
Eienaars het dikwels hul slawe, veral die huisslawe, beheer deur hulle deel van hul
uitgebreide gesin te maak. Geskiedskrywers noem dit paternalisme. Die huishouding of
“gesin” was die enigste “tuiste” vir slawe wat van hul eie kultuur en naastes weggeruk is.
Om as ’n deel van die “familie” beskou te word is as ’n powere maar tasbare troos aan die
slaaf voorgehou.
Besoekers aan die Kaap in die 18de en 19de eeu het dié verskynsel al hoe meer raakgesien.
In die laaste jare van die 18de eeu het lady Anne Barnard, wat pas van Brittanje gekom het,
by geleentheid geskryf sy het getwyfel of sy haar gasvrou se slawevrou ’n halssnoer moet gee
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Die volgende twee dokumente toon die
verskillende beheermaatreëls wat meesters probeer afdwing het, en die derde
beeld ’n slaaf se sielswroeging uit. Hy was
nie net sy vryheid kwyt nie, maar het die
vreemde kultuur wat op hom afgedwing
is, verwens, en het ’n vrou gemis.

Die wroeging van Cupido van Malabar

Die geval van Gottlieb Opperman
en sy slaaf Dam

Gottlieb Opperman, ’n Duitse immigrant,
was ’n uiterste voorbeeld van ’n wrede
patriarg. Toe die slaweseun Dam ’n derde
keer gevang is nadat hy weggeloop het,
het twee slawe hom op sy kaal boude
geslaan “vir die tydperk waarin ’n mens ’n
pyp rook”. Vier koloniste het vergeefs by
Opperman gepleit. Hy het Dam gedwing
om drie ure lank op akkers in ’n emmer te
trap, en het beweer kinders in Duitsland
word dikwels só gestraf. Die marteling
het Dam erg verswak, en hy het gesterf.
Opperman het nie die doodstraf ontvang
nie, maar die regering het die geval aangegryp om nogmaals ’n proklamasie teen
“barbaarse behandeling en lyfstraf vir slawe” uit te reik.
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Lady Anne Barnard se verslag

Daar is ook historiese rekords van ware
emosionele bande tussen eienaars en
slawe. Lady Anne Barnard, ’n Engelse
besoeker, het in 1797 naby die Paarl só
’n voorbeeld gesien: “Die vertrek was vol
slawe – minstens ’n dosyn – en hulle was
besonder skoon en netjies. Myfrow het
daar gesit soos Mensliewendheid wat
deur ’n Legioen duiwels omring word,
met ’n swart baba in haar arms, een op
elke knie en drie of vier oueres om haar,
met ’n goedige glimlag vir die wesentjies
wat baie soet lyk, en net wat hul kleur betref, duiwels voorkom . . .”

’n nuwe samelewing uit drie vastelande

In 1743 het Jan van Straaten se slaaf Cupido met ’n mes, musket en buskruit by die
huis ingegaan terwyl sy meester weg was.
Hy het sy meesteres, wat met haar kind alleen by die huis was, met die dood gedreig,
maar ook selfmoord probeer pleeg. Sy het
met haar kind gevlug, en Cupido is gevang.
Hy is verhoor en tot ’n wrede doodstraf
gevonnis. Luidens die hofverslag het hy aan
sy meesteres gevra: “Wat verkies jy nou,
dat ek jou moet doodmaak, of myself?” Toe
druk hy die agterkant van die mes teen sy
keel en vra haar of sy wil sien hoe hy hom
keelaf sny. Sy het gevra waarom hy dit wil
doen, en of iets met hom skort, en daarop
antwoord hy: “Só baie.”
Die hofverslag voeg by: “En nadat die
gevangene sy baadjie en hemp uitgetrek en
op die grond neergegooi het, sê hy, terwyl
hy na sy leerbroek wys: ‘Ek is nie daaraan
gewoond om só ’n broek te dra nie, ek werk
al twee of drie jaar hier, en ek sien nie dat
die baas nog jongens koop of dat die nooi
’n meid vir my koop nie. Baas en nooi kan
lekker praat en lag.’”

voordat sy geskenke aan die ware gesinslede uitdeel. Toe sy vra, lag die gasvrou hardop en
sê: “Moet jou nie daaroor kwel nie – sy (die slawevrou) is in die huis gebore, en is ’n soort
kind van die gesin – as ek die krale het, moet ek dit vir haar gee.”
Die frase “in dieselfde huis gebore” verwys dus na ’n slaaf se spesiale status in ’n gesin.
Kaapse slawe-eienaars het baie moeite gedoen om slawe, veral vroulike slawe, “deel van
die familie” te maak. Die gedagte van paternalisme sou verdag raak as sulke slawe aan
buitestanders verkoop sou word. Die slawe van gestorwe slawebesitters is gewoonlik deur
verwante geërf.
Paternalisme het nooit gelykheid met ander gesinslede behels nie. Selfs jong dogters
kon volwasse huisslawe straf. Elke slaaf het die een of ander tyd besef – gewoonlik
wanneer die jong meester of meesteres volwasse geword het – dat die slaaf in die eienaars
se oë altyd ’n afhanklike kind sal wees en dié vernederende status nooit sal ontgroei
nie. Ongeag hul ouderdom of status was alle Kaapse slawe altyd “jongens” of “meide”
(jongmeisies).
Slawe se name
Alle Kaapse slawe is in die gemeenskap by die voornaam genoem. Die slawehandelaar of
nuwe eienaar het die slawe se name gegee, en slawe het dikwels ná ’n wettige oordrag ’n
nuwe naam gekry.
Die daaglikse gebruik van nét die voornaam was ’n belangrike deel van die proses om
slawe aan hul status van gedurige kindwees gewoond te maak.
Daar was spotname soos Slim of Patat, maande as name soos April of September, name
uit die Ou Testament soos Salomo of Moses, klassieke name soos Kupido of Titus, en
soms inheemse name. Die name van die eienaar of sy kinders is selde gebruik.
Die geskil oor die doop
Die vraag of en wanneer slawe gedoop moet word, het die kerk en koloniste tot diep in
die 19de eeu besig gehou. Ons het reeds gesien dat die doop ’n belangrike ritueel was,
waarsonder talle regte nie uitgeoefen kon word nie.
Tydens die Dordtse Sinode van 1618-1619 het die Nederlandse Gereformeerde kerk
besluit dat alle heidense kinders in ’n huishouding, slaaf of vry, ’n reg op Christelike
onderrig het. Die hoof van die huishouding, eerder as die kerk of die kind se ouers, moes
egter besluit of ’n slaaf in sy huishouding gedoop moes word.
Daar is ook besluit dat gedoopte slawe “gelyke regte met ander Christene” sou geniet.
Gedoopte slawe kon nie aan heidene verkoop word nie, maar kon wel deur oorerwing
of as ’n geskenk aan ander Christene oorgedra word. Daar was geen duidelike besluit
oor die behoorlike ouderdom waarop ’n slaaf gedoop moes word nie, en daar is nie genoem hoe dié voorskrifte afgedwing sou word nie. Sulke sake is aan die hoof van die
huishouding oorgelaat.
Teen omstreeks 1725 was dit duidelik dat sommige eienaars hul kleuterslawe die reg
op die doop ontsê. Otto Mentzel het in die 1740’s geskryf: “Dit is betreurenswaardig dat
kinders wat in slawerny gebore word, nóg gedoop word, nóg enige Christelike onderrig
kry. Daar is ’n algemene maar deeglik gegronde geloof dat Christene nie in slawerny
moet leef nie; dus word net kinders wat waarskynlik vrygelaat gaan word, gedoop.” In
die loop van die eeu toon kerkrekords ’n duidelike neiging dat al minder slawekinders
gedoop word.
Die meeste slawe-eienaars was min oor hul slawe se doop gepla. Teen die laat 18de
eeu was banke wat spesiaal in die “Moederkerk” in Kaapstad vir slawe gebou is, die een
Sondag na die ander leeg.
Selfs die mees siniese slawe-eienaar sou nooit beweer het dat slawe geen reg op die
doop het nie, maar die eienaar kon dit uitstel deur te betoog dat die slawe voor die doop
eers onderrig moes word. Dan kon die eienaar eindelose huishoudelike voorwendsels
gebruik om slawe se toetrede tot die Christelike gemeenskap te vertraag, en so sorg dat
sy slawe se markwaarde nie daal nie. Suiwer materialisties gestel was slawe ’n veiliger
belegging as hulle nie Christene was nie. Dié oortuiging het tot met die vrylating van alle
slawe voortgeduur.
mense in knegskap
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Uit die 2 543 slawe wat van 1652 tot 1795 gedoop is, was 1 715 slawekinders wat aan
die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie behoort het – gemiddeld een per maand. Dié
Losie-slawe is as deel van die Kompanjie se “huishouding” beskou, en alle slawe wat in
die Losie-huishouding gebore is, is gedoop. Private eienaars het ’n totaal van 828 slawe
laat doop – minder as nege per jaar. Die enkele slawe-eienaars wat slawekleuters laat
doop het, was meestal ryk.
Die strewe na vryheid
Alle slawe wou vry wees, maar min het ontsnap. Hulle kon wegloop, of dros, na plekke
waar vlugtelingslawe weggekruip het. Daar was by Faure, Hangklip en selfs op Tafelberg
sulke gemeenskappe. Verskeie klein, stabiele drostergemeenskappe in die kolonie
het wegloopslawe gehelp, en dié toevlugoorde het die hele tydperk deur bestaan. ’n
Gemeenskap van sestig slawe het ’n eeu lank feitlik ongesteurd in ’n grot by Hangklip
gewoon totdat slawerny in 1834 afgeskaf is.
Die ander roete na vryheid was vrystelling en status as ’n vryswarte. Vryheid was nie
’n reg wat die staat toegeken het nie, maar ’n guns binne die huishouding; die eienaar
het besluit om die slaaf sy vryheid te gun. Vrygestelde mense is vryswartes genoem, al
het hulle van Europeërs afgestam. Die vrystellingsregulasies was primêr kultuurgegrond.
Heel bo-aan die lys van vereistes vir vrystelling was die vermoë om Nederlands te verstaan, praat en skryf.
Van 1715 tot 1791 het die Politieke Raad ’n totaal van 1 075 aansoeke om vrystelling ontvang, waarvan net 81 Kompanjie-slawe behels het. Daar was ’n uiters lae vrystellingskoers in die kolonie: gemiddeld net 0,165% van die slawebevolking. In Brasilië
en Peru was die syfer ses maal hoër.
Die feit dat die vrye bevolking aan die Kaap buite Kaapstad in die 1820’s en 1830’s
baie klein gebly het, het belangrike gevolge vir toekomstige rasseverhoudinge ingehou.
Feitlik almal wat brandarm en sonder status was, was swart; al die ryker mense was wit.
’n Verband tussen ’n wit vel en welslae het mettertyd al hegter geword.
Vrygestelde manlike slawe aan die Kaap het dié vryheid met talle groot agterstande
begin, onder meer vooroordeel, armoede, ’n gebrek aan krediet en probleme om goed
betaalde werk te kry. Vryswartes is reeds in 1727 van die meeste beroepe uitgesluit.
Burgerraadslede het vryswartes selfs verbied om nietighede soos “roosterbrood en
koekies” op straat te verkoop. Talle moes hulle tot vissery in die gevaarlike Suid-Atlantiese
water wend.
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oorkant bo: Die ommuurde

B EVOLKI NG VAN D I E KAAPKOLON I E

Jaar

1670
1690
1730
1770
1798

Europese vryburgers

125
788
2 540
7 736
±20 000

Burgers se slawe

52
381
4 037
8 200
25 754

Vryswartes

13
48
221
352
±1 700

Hoewel die kerk se armfonds sommige bevryde slawe gehelp het, is die meeste deur
die simpatieke Moslem-gemeenskap van vryswartes gehelp. Verskeie lede van dié gemeenskap het self slawe besit, en hulle dikwels vrygestel.
Gemengde verhoudings

teregstellingsterrein buite die Kasteel,
omstreeks 1798 deur lady Anne Barnard
geteken. Die ergste straf was marteling,
gevolg deur die dood. Veroordeelde slawe is
geradbraak of hul vlees is met ’n rooiwarm
knyptang losgetrek. Soms is hulle die paalstraf opgelê, stadig verwurg, of gelos waar
hulle aan die galg gehang het.
oorkant onder: Die rad en galg is sigbaar

links van die skip. Die rad is gebruik om
veroordeeldes se rug te breek voor hulle
tereggestel is. Die liggame van veroordeeldes
is aan die galg laat hang.

In die vroeë jare was die situasie só vloeibaar dat sommige kinders wat buite die huwelik
uit nie-Europese ouers gebore is, in die Europese gemeenskap aanvaar is. Die slaaf
Armosyn Claasz het in die Kompanjie se Losie aan vier verskillende pa’s se kinders die
lewe geskenk. Sommiges was halfslag, wat op ’n wit pa gedui het. Talle van dié kinders,
en hul nakomelinge, het deel van prominente Afrikanerfamilies geword.
Tydens sy besoek aan die Kaap in 1685 het hoëkommissaris H.A. van Reede huwelike
tussen Europeërs en heelslag-slawevroue (van suiwer Asiese of Afrika-oorsprong) verbied.
Hy het egter huwelike met halfslag-vroue toegelaat, sodat die kinders in die Europese
bevolking opgeneem kon word. Pa’s het meestal oor ’n verbintenis met ’n slaaf geswyg en
het dus nie gehelp om hul kinders by halfslag-vroue hul vryheid te gee nie. Van Reede se
regulasies wou juis dié feit van die lewe aan die Kaap aanspreek.
Tydens die Kompanjie se bewind het net meer as 1 000 voormalige slawe- en inheemse
vroue met vryburgers van Europese afkoms getrou (en net twee manlike slawe het met
vrye vroue van Europese afkoms getrou).
As ’n mens onthou dat 65 000 slawe na die Kaap ingevoer is, en bykans net soveel in
slawerny gebore is, is dit duidelik dat daar maar ’n skrale kans was dat ’n slaaf deel van
die koloniale samelewing sou word en dat afkoms deurslaggewend was. Boonop het dié
kans skraler geword namate slawe duurder geword het. Niemand kon met ’n slaaf trou
nie: sy moes eers vrygestel word. Aan die einde van die 18de eeu het Willem Klomphaan
sy slaweminnares en hul twee slawekinders probeer vrystel, maar is oorlede voordat hy die
volle prys kon betaal.

Anderkant die sandvlakte
Sewentien jaar ná Van Riebeeck se vertrek het die nedersetting nog nie tot anderkant die
sandvlakte rondom die skiereiland uitgebrei nie, hoofsaaklik weens volgehoue weerstand
deur die Khoi-Khoi. Toe dié weerstand teen die einde van die 1670’s verkrummel, het die
Kompanjie besluit om die nedersetting tot anderkant dié sandvlakte uit te brei. Daar was
nou 142 volwasse vryburgers, die helfte van hulle boere. Simon van der Stel, wat in 1679 as
kommandeur van die Kaapse nedersetting aangekom het, het opdrag gekry om toesig oor
die uitbreiding te hou.

In 1679 het Van der Stel die nedersetting Stellenbosch sowat 50 km van die fort in Tafelbaai af gestig. Kort daarna het die regering ’n drosdy (setel van die plaaslike owerheid)
gebou, ’n beampte as landdros aangestel, en vier burgers as heemrade.
Die regering het geen perk op die grootte van plase by Stellenbosch gestel nie. Die
mark was ver weg, en die paaie moeilik begaanbaar, dus is grond wat vir akkerbou geskik
is, meestal as weiveld gebruik. Feitlik dieselfde patroon het op Drakenstein (later Paarl).
Franschhoek, Tygerberg, Wagenmakersvallei (Wellington), Swartland (Malmesbury) en
die Land van Waveren (Tulbagh) na vore gekom.

anderkant die sandvlakte
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Die koms van die Hugenote
In 1688 het ’n groep van sowat 180 Franse Hugenote wat van godsdiensvervolging
gevlug het, aangekom. (Later sou nog ’n verder tagtig hulle aan die Kaap vestig.) Simon
van der Stel het die meeste van hulle op Franschhoek en Drakenstein (die huidige
Paarl) laat woon en opdrag gegee dat die Franse tussen ander burgers moes woon
“sodat hulle ons taal en moreel kan aanleer, en met die Nederlandse nasie geïntegreer
kan word”.
In Amsterdam was die owerhede egter toegeeﬂiker, en hulle het die Hugenote toegelaat
om ’n eie gemeente te stig. In 1691 het Drakenstein die derde gemeente ná die Kaap en
Stellenbosch geword. Die beleid van gedwonge kulturele assimilasie was egter steeds van
krag; teen 1750 kon niemand jonger as 40 nog Frans praat nie.
Die Hugenote het gehelp om die vryburger-bevolking te stabiliseer. Sonder ’n vaderland waarheen hulle kon terugkeer, moes hulle wortel skiet of verdwyn. Godsdiensvervolging het hulle meer vasberade en voorbereid gemaak om struikelblokke te bowe te kom.
Afstammelinge van die Hugenote sou buite verhouding tot die getal aanvanklike immigrante leierskapsposisies in die Afrikanergemeenskap vul.
Die Hugenote het in ’n ander belangrike aspek ’n verskil gemaak. Voorheen het ’n
tekort aan Europese vroue talle mans genoop om halfslagslawe tot vrou of minnares te
neem. Die meeste Hugenote was reeds getroud, asook jonk en vrugbaar, en met verloop
van tyd het talle hubare meisies beskikbaar geraak. Algaande het stabiele verhoudings
tussen Europese mans en nie-Europese vroue afgeneem, en het ’n duideliker patroon
van endogame huwelike posgevat.
Duitse immigrante
In die 18de eeu het die meeste nuwe Europese immigrante van Duitsland gekom.
Bykans almal het as vrygeselmatrose of -soldate hier aangekom. Hulle was dikwels
brandarm. Sommiges kon ’n Europese vrou kry, maar talle het buite die huwelik met ’n
nie-Europeër saamgewoon. Die kinders van sulke verbintenisse het gewoonlik deel van
die slawe- of Khoi-Khoi-gemeenskap geword.
Die VOC het glad nie probeer om die Duitsers se godsdiensoortuigings in ag te neem
nie. Daar is eers in 1780 toestemming vir die bou van ’n Lutherse kerk gegee, en toe
was die beginsel van een taal en een kerk vir die Europese gemeenskap reeds stewig
gevestig.
heel bo: Toestemming vir die bou van ’n

Drie belangrike besluite

Lutherse kerk is eers in 1780 gegee, en toe
was die beginsel van een taal en een kerk
vir die Europese gemeenskap reeds sterk
gevestig.

Tussen 1707 en 1717 het die regering drie belangrike besluite geneem wat die kolonie
se karakter sou beïnvloed en die weg vir wit oorheersing sou baan. Die eerste besluit
was nie nuut nie, maar ’n bevestiging van ’n vroeëre een, naamlik om landbouproduksie
in die hande van vryburgers te laat. Die boere was almal Europeërs. Die tweede besluit
was om die arbeidsmag met slawe eerder as vrye arbeiders aan te vul. Die derde was die
aanvaarding van die leningsplaas as grondslag van grondbesit dieper in die binneland. Dit
het onsistematiese kolonisering in die hand gewerk.
Weens laasgenoemde was vinnige Europese uitbreiding oor ’n groot grondgebied
moontlik. In die administratiewe stelsel van die uitgestrekte binneland het burgers ’n
sleutelrol gespeel. Die middelpunt was die landdroste en heemrade, in verskillende wyke
deur veldkornette bygestaan, wat grondeise ondersoek en burgers vir kommandodiens
opgeroep het.
Teen 1700 het niks daarop gedui dat die nedersetting tussen die see en die bergreekse
uit sy nate sou bars en ’n aansienlike kolonie sou word nie. Die amptenare in Kaapstad
het steeds streng beheer uitgeoefen. Simon van der Stel en sy seun, Willem Adriaan, wat
hom opgevolg het, het uitbreiding anderkant die eerste bergreekse teengestaan. Eersgenoemde het voorspel dat “die hele Afrika nie groot genoeg sou wees om dié soort
mense tevrede te stel” indien daar geen perke op ekstensiewe veeboerdery was nie. Die
nedersetting was nog klein genoeg dat beamptes vinnig teen weerbarstige burgers kon
optree. Die staat het nog ’n monopolie op geweld gehad.

bo: Simon van der Stel se ouma, Mai Monica
da Costa, was ’n plaaslike vrou van Batavia
en “bruin” in die moderne terminologie.
Sowel Simon as sy seun, Willem Adriaan, het
heel moontlik nie heeltemal Europees gelyk
nie, soos uit hierdie skildery blyk.
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Die keuse vir burgerprodusente
In 1657, toe die eerste vryburgers begin boer het, het die Kompanjie streng opdrag
gegee dat amptenare nie voedsel aan die mark moes voorsien nie, want dan sou die
burgers, wat van voedselproduksie afhanklik was, nie kon oorleef nie. Tog het die Kompanjie by wyse van uitsondering plase aan sekere hoë amptenare toegeken. Simon van
der Stel het die plaas Constantia (later Groot Constantia) van die Here Sewentien ontvang, en sy seun, Willem Adriaan, het Vergelegen, aan die voet van die HottentotsHollandberge, gekry.
Mettertyd is ander stukke grond aan verskeie hoë amptenare toegeken. Teen 1705 was
grond wat ’n derde van die kolonie se landbougebied gedek het, in die hande van twintig
amptenare van die Kompanjie. Hulle het ’n plan beraam om ’n monopolie in die verkoop
van wyn, vleis, vis en koring te bewerkstellig.
Die ryker boere is die sterkste bedreig. Adam Tas het ’n petisie met aantygings van
wangedrag teen Kaapse beamptes by die owerhede in Batavia ingedien. Hulle het dit na
Amsterdam deurgestuur. Die Here Sewentien het geëis dat die Kaapse amptenare hul
optrede verduidelik. In woede het dié beamptes Adam Tas en enkele belhamels in die
“Swart Gat” in die Kasteel (die regeringsetel) opgesluit.
Die kolonie was nou in oproer, en in Amsterdam het enkele vooraanstaande Kaapse
burgers teen die Kaapse amptenare stemming gemaak. Vroeg in 1707 het die Kaap die
dramatiese nuus verneem dat die Here Sewentien in Amsterdam vir Willem Adriaan
en bepaalde ander amptenare, onder andere Johannes Starrenburg, die landdros van
Stellenbosch, terugroep. Hulle het alle amptenare verbied om grond te besit of in die
Kaapse mark handel te dryf. Hul moes al hul grond verkoop.
Dit was ’n klinkende oorwinning vir die burgers. Hul koalisie het die amptenare
verslaan en hul posisie as alleenverskaffers van voedsel verstewig. Dit het die jong
Hendrik Biebouw en sy vriende, wat aan die rand van die burgersamelewing gewoon
het, aangespoor om op Stellenbosch te gaan fuif. Die geskiedenis sou daarvan vergeet
het as Biebouw homself nie ’n “Afrikaner” genoem het nie – minstens tagtig jaar voordat
burgers dié term wyd en syd vir hulself begin gebruik het.

bo: Om per ossewa te reis, was ongemaklik

en stadig. Dié illustrasie kom uit Travels
into the Interior of Southern Africa deur
W.J. Burchell.
onder regs: Toe goew. Willem Adriaan

van der Stel met vryburgers in die mark vir
plaasprodukte begin meeding het, het hulle
by die direkteure in Nederland gekla. As
dokumentêre bewys van die wins wat die
goewerneur gemaak het, het hulle hierdie
tekening van die plaas Vergelegen saam met
hul klagskrif gestuur.
onder links: Die beskuldigde Van der
Stel het ’n lang stuk ter verdediging gestuur,
saam met ’n ander tekening. Dié tekening
wys die huis van agter. Van der Stel het die
yslike agtkantige tuin voor sy huis doelbewus
verdoesel.
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Die keuse vir slawe-arbeid
H E N D R I K B I E BOUW , D I E E E R STE WIT
AFR I KAN E R ?

In Maart 1707 het die landdros van die gehuggie Stellenbosch, Johannes Starrenburg,
gemeld dat hy die vorige Sondag vier jong
mans teëgekom het wat “soos malmense”
op hul perde rondgejaag het. Die vier was
nie net wanordelik nie maar aangeklam. By
die Kompanjie se meul, het hulle met “talle
vloekwoorde” die skale rondgegooi. Die meulenaar het hulle tevergeefs in toom probeer
hou. Toe Starrenburg, ’n belese Duitser wat
die klassieke werke goed geken het, daar
aankom, het hy hulle berispe, ’n 17-jarige
jeugdige met sy wandelstok geslaan en hulle
beveel om die perseel te verlaat. Hendrik
Biebouw het geskree: “Ik wil niet loopen,
’k ben een Africaander al slaat die landrost
mijn dood, of al setten hij mij in den tronk.
Ik sal, nog wil niet swijgen.”
Die landdros hét hom en die ander in die
tronk gegooi, en in ’n brief aan die regering
in Kaapstad het hy aanbeveel dat die vier
verban word. Soldate het drie van die vier
jong mans ’n maand later in die openbaar
lyfstraf toegedien.
Aan die begin van die 18de eeu is die
term Afrikaner vir plaaslik gebore slawe en
vryswartes gebruik. Biebouw se openbare
verset op Stellenbosch was die eerste geleentheid dat daar aangeteken word dat ’n
Europeër die naam Afrikaner vir homself
gebruik.
Was dit meer as bloot ’n beskrywende
woord? Wou hy net aandui dat hy ’n boorling van Afrika was (teenoor immigrante van
Europa), of het hy geskimp dat Afrikaners
van Europese afstamming regte en ’n status
gehad het wat landdros Starrenburg, ’n immigrant, nie kon ignoreer nie? Dit is moontlik
van belang dat die landdros, die meulenaar
en die skrywer van die verslag almal Europese immigrante was, terwyl die vier jong
seuns plaaslik gebore is.
Biebouw se pa kon sy eie naam nie skryf
nie, en was baie arm. Voor sy troue met
Hendrik se ma, ’n Nederlandse weeskind,
het hy met ’n slawevrou saamgewoon, en
dié het vir hom ’n dogter gebaar. Dit is van
belang dat Biebouw, met sy verstrengelde
wortels, nie een van die bestaande identiﬁserings gebruik het nie. Hy het nie – soos ’n
mens kon verwag – gesê hy is ’n Duitser,
Christen of wit nie, maar gesê: Ek kom van
hierdie vasteland, ek is ’n Afrikaner.
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Eers in 1716 was daar ernstige besprekings oor die kwessie van slawe-arbeid. In dié jaar
het ’n brief deur die Here Sewentien die vraag gestel of die Kaap steeds slawe moet bly
invoer, en of hy bystand aan die immigrasie van vrye Europese arbeiders moet verleen
wat dan opsigters en vakmanne en oplaas selfs boere kan word. Die meeste lede van die
Raad was min lus vir ’n klas vrye Europese arbeiders wat, in die sekretaris se woorde,
“min respek vir hul meester sou hê en hom die Leviete sou voorlees”. Die Raad het
voorspel dat meer immigrante bloot meer arm burgers sou meebring, en het aanbeveel
dat slawe as die goedkoopste en mees gewenste vorm van arbeid ingevoer moet word.
Die teerling is gewerp. Die kolonie kon sy ekonomiese dwangbuis nie ontsnap deur
die mark uit te brei nie. Meer loonarbeiders met kontantinkomste sou dít bewerkstellig
het. In plaas daarvan is die kolonie op slawe-arbeid gebou. Die burgers kon ook nie
insien waarom Europese immigrante nodig was om hul getalle aan te vul en ’n Europese
kolonie te help bou nie. Slawe het die meeste arbeidsbehoeftes van die Wes-Kaap
bevredig. Die burgers het nie in terme van ’n groot, selfonderhoudende Europese samelewing gedink nie. Vir hulle het oorlewing beteken die beskikbaarheid van grond en
ander geleenthede vir hulle en hul kinders.

Die keuse vir onstelselmatige kolonisering
In 1714 is ’n ander baie belangrike besluit geneem. Die regering was van mening dat
die gebied wes van die bergreekse ten volle beset was en het weilisensies uitgereik, wat
meegebring het dat die leningsplaasstelsel anderkant die berge ontwikkel. Die boer kon
vir ’n jaarlikse betaling van 24 riksdaalders (die prys van twee koeie) minstens 6 000 akker
(2 400 ha) grond gebruik. Die opstal kon gekoop word, maar nie die grond nie.
Talle boere het op hul oorspronklike plase gebly, maar hul seuns aangesê om hul eie
plase te kry. Trekboere, ’n besondere tipe pionierboer, het na vore getree. Hulle het
volgens die seisoene met vee rondgetrek, en gejag.
In ’n land waar “oop veld” feitlik onbeperk was, en daar volop wild was, kon die baanbrekers die binneland binnevaar sonder om hulle oor grondpryse of kos te kwel. Toe ’n
trekboer in 1834 gevra is hoe ver hy die binneland in wou trek, het hy na ’n plek ver weg
gewys en gesê: “Verder as anderkant.”
Die leningsplaasstelsel het die grondslag vir die onstelselmatige kolonisering van die
binneland gelê. ’n Dun lagie koloniste het hulle oor ’n geweldige gebied heen versprei,
en gevolglik het paaie, dorpe, markte en ’n gestratiﬁseerde samelewing met ’n verdeling
van arbeid maar traag ontwikkel. Die regering het niks daarvan gehou nie, maar sy stelsel
het onbedoeld ’n belangrike uitlaatklep vir arm burgers met al hoe swakker vooruitsigte
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in die weste van die kolonie geskep. ’n Trekboerlewe was eensaam, maar veel beter as dié
van ’n arbeider op ’n wyn- of koringplaas.
Soos in die geval van Stellenbosch het die administrasiestelsel van die ander binnelandse distrikte op ’n plaaslike raad of kollege berus. Dit het bestaan uit ’n landdros
(’n staatsamptenaar) en heemrade, wat vooraanstaande burgers was. ’n Kollege van
Landdros en Heemraden is in 1743 op Swellendam geskep, en in 1786 op Graaff-Reinet.
Die kollege het elke maand geskille oor grond aangehoor, asook aansoeke om grond en
waterregte. Hy het siviele geskille besleg en mindere strafregtelike sake soos aanranding
verhoor. Hy kon swaar strawwe, soos lyfstraf, aan ongehoorsame slawe oplê. In ernstige
strafregtelike sake, soos wanneer ’n slaaf deur sy meester se hand gesterf het, het die
kollege getuienis vir die Raad van Justisie vergaar.
Die stelsel het swaar op burgers in die amp van veldwagmeester (later veldkornet)
gesteun. Daar was een vir elke wyk in die distrik. Hulle moes die burgers van staatsproklamasies verwittig, misdade aanmeld, nadoodse ondersoeke ná onnatuurlike sterfgevalle uitvoer, grondeise inspekteer en die burgers op kommando uitroep.
Die burger het van meet af ’n sleutelrol in die verdediging van die distrik gespeel. Alle
manlike burgers moes diensplig doen en elke jaar opleiding ondergaan. Die burgers het
hul ofﬁsiere vir elke afdeling gekies, en in elke distrik was daar ’n krygsraad van senior
ofﬁsiere wat onder die oorhoofse beheer van die landdros toesig oor die burgermag
gehou het. Ná 1715 het die Kompanjie die verdediging van die binneland grootliks aan
die burgers oorgelaat.
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’n Sterk aanwas in die burgerbevolking het
’n uittog die binneland in veroorsaak. Burgers
het vroeg getrou, en gesinne was groot. Die
stamvader van die bekendste en grootste
Afrikanerfamilie, die Van der Merwes, was
Willem Schalkszoon, wat in 1661 ’n burger
geword het. Hy en sy vrou, Elsje Cloete, het
dertien kinders gehad. Twee van die vier
seuns het vroeg gesterf en die derde het agt
kinders gehad, maar dié lyn van die familie
het in die vierde geslag tot ’n einde gekom.
Die vierde seun, Schalk Willemszoon, en
Anna Prevot, het sewentien kinders gehad, waarvan tien seuns was wat die pa’s
sou word van 90 kinders wat die familienaam sou dra. Saam met die 45 kinders
van die sewe dogters het Schalk en Anna
van der Merwe ’n verstommende 135 kleinkinders gehad.

’n Vestigingskolonie
Ekonomies en maatskaplik gesproke kon ’n mens die wit bewoners van die kolonie in drie
afsonderlike groepe verdeel: dié wat aan die Kaap gewoon het (later Kaapstad genoem); die
wyn- en koringboere van die plattelandse Wes-Kaap; en die grens-veeboere anderkant die
eerste bergreekse.

oorkant: ‘‘Veeboer se huis’’, met leerlooiery, en seepmakery. (Tekening deur
R.H. Dingley, 1819.)
’n vestigingskolonie
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D I E KOLON I E S E ARG ITE KTU U R

’n Reisiger wat in die eerste of tweede dekade van die 19de eeu in die
Kaapkolonie aangekom het, sou verskeie duidelike argitektuurstyle kon
identiﬁseer. Eerstens was daar die Khoi-Khoi se matjieshuise: bolvormige
strukture van riete, takke, gras en soms velle. ’n Mens sien in die huidige
Port Nolloth-gebied nog van hulle. Na die ooste het die Xhosa se
rondawelhutte die heuwels en vlaktes van die land anderkant die Visrivier
besaai.
In die Suidwes-Kaap, veral op die wynplase, was daar Kaaps-Hollandse argitektuur. Teen die einde van die 19de eeu het sir Herbert Baker, die argitek van die Uniegebou, dit as “sekerlik die pragtigste woonhuis-argitektuur ter wêreld” beskryf. Anders as die inheemse matjiehuise
en Xhosa-hutte was Kaaps-Hollandse argitektuur ’n vermenging van elemente uit Europa, Afrika en Nederlands-Indië. Dit was op sy aantreklikste
wanneer die huis op ’n ruim stuk grond op ’n wynplaas tussen tuine, eikebome en wingerde, met ’n berg op die agtergrond, gebou is.
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’n Tipiese trekboer-hartbeeshuis, soos deur C. Bell geteken
(links bo), ’n Khoi-Khoi-matjieshuis (links onder), ’n
rondawelhut soos dié wat die Xhosa in die 19de eeu gebou
het (bo middel) en die opstal van Morgenster naby SomersetWes, ’n tipiese voorbeeld van Kaaps-Hollandse argitektuur.
(Alle tekeninge deur Hannes Meiring.)

Talle van dié huise is gebou deur vakmanne wat as slawe
van die Ooste gekom het. Sonder harde bakstene moes die
huise met minderwaardige boumateriaal gebou word (puin,
klei en ongebakte stene). Die mure is bykans altyd met kalkpleister bedek. Die boumateriaal het die vorm en struktuur
bepaal. Die mure was vertikaal sterk, maar nie horisontaal nie,
en die dak is tot ses meter breed beperk. Twee of drie vertrekke met dié wydte is aaneen gebou, in die langhuis-tradisie
van Noordwes-Europa (verskeie vertrekke parallel met die
straataansig). Vleuels is later bygevoeg, met plattegronde
soos letters van die alfabet (H-plan en T-plan).
In teenstelling met die gewels in Nederland wat die hele
smal aansig van ’n huis gedek het, was die Kaaps-Hollandse
gewel in die middel van die voorste muur, met ’n lang strooidak daaroor. Die gewel is die sterkste element van die argitektuur. Dit het reën van die voordeur weggehou en lig deur ’n
erkerruit binnegelaat. Die versierings was van pleister.
Die oudste bestaande Kaaps-Hollandse gewel is by Joostenberg naby Paarl (1756). Die beste voorbeelde van KaapsHollandse argitektuur is onder meer Morgenster naby Somerset-Wes (1786), La Provence naby Franschhoek (1800) en
Schoongezicht naby Stellenbosch (1814).

’n vestigingskolonie
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B I N N E LAN D S E R E I S E

’n Reis per ossewa was stadig, ongerieﬂik
en dikwels vir sowel die drywer as die passasiers ﬁsiek uitputtend. Probleme met rivierkruisings, die swak paaie en talle onderbrekings weens stukkende waens en dors
of moeë osse of perde het meegebring dat
reisigers gemiddeld net ses uur per dag kon
reis. ’n Reis tussen Kaapstad en Swellendam het minstens 60 ure of na aan twee
weke geduur. In 1803 het die dogter van ’n
hoë amptenaar kommentaar gelewer op hoe
snaaks dit lyk wanneer grensfamilies Kaapstad toe reis om te trou of te laat doop:
“Baie van hulle bring die hele huishouding
saam. Vroue, kinders en diere, alles kom
saam. Die reis duur tot ’n maand, en is taamlik patriargaal.”
Die Kaap is deur drie roetes met die binneland verbind: Hottentotshollandkloof was
die roete tussen Kaapstad en die oostelike
dele van die kolonie langs die kus; Roodezandkloof het by die huidige Tulbagh verby
geloop en daarna na Graaff-Reinet; en
Elandskloof tussen die huidige Piketberg en
Citrusdal was die poort na Namakwaland.
Al die passe was besonder moeilik. Roodezand was steil, rotsagtig en vol slaggate
en sagte sand. Gevolglik kon dit waens erg
beskadig – die wiele het teen die klippe
gebreek, of in die sand weggesak. Digte,
welige plantegroei het die pas baie smal
gemaak. Reisigers moes dikwels hul waens
afpak en uitmekaar haal, en hul goedere en
voorraad dan deur die pas dra.
Die paaie was sandspore wat diep uitgetrap was, en was dikwels in ’n baie swak
toestand. Dit het ses uur gekos om oor die
sanderige Kaapse Vlakte van Kaapstad na
Stellenbosch te ry. ’n Ry pale het gewys
waar die spoor loop.
Reisigers moes hul eie kos saamneem,
of op die gasvryheid van boere langs die
roete staatmaak. Hulle het dikwels kommentaar gelewer oor hoe gaaf sulke boere
was. In sy joernaal let James Ewart met fyn
waarneming op: “Die Boer se beste eienskap is sy ongetwyfelde gasvryheid, ’n deug
wat waarskynlik uit noodsaak spruit, want
hulle is geheel en al op mekaar aangewese
wanneer hulle deur daardie bykans onbegane gebied reis.”
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Kaapstad was ’n veelrassige en veeltalige stad. ’n Kwart tot ’n derde van al die burgers
het daar gewoon en die handel en ambagte bedryf. Die Kasteel, die Kompanjie se
hoofkwartier, was die middelpunt. Talle tavernes en losieshuise met verblyf vir besoekers
was hier. Die stad is as die sentrum van die kolonie se kultuur- en intellektuele lewe
beskou, maar was eintlik maar agterlik. Daar was geen koerante of boekwinkels nie en
die meeste mense het nie gelees nie. Daar was min openbare vermaak. Danspartye in die
welvarendste private wonings, waar slawe musiek gemaak het, was gewild.
Kaapstad se natuurskoon is wyd en syd geloof, maar nie almal was met die dorp tevrede nie. In 1710 het Johanna Maria van Riebeeck, ’n kleindogter van die stigter, en
vrou van die goewerneur-generaal van Nederlands-Indië, dit afgekraak: “Die goewerneur se woning lyk soos ’n doolhof, en die ander huise soos tronke. Die [Khoi-Khoi]
is lelike, stinkende mense, en die Nederlanders se huise is onnet . . . die lewenswyse is
vreemd. Die goewerneur is iemand met ’n taamlik hoﬂike elegansie, maar alles word
in die [Khoi-Khoi-] styl gedoen. Nogtans is die kos beter as in Batavia, en die klimaat
ook.”
Die plattelandse lewe
Produksie het op die kusvlakte vinnig uitgebrei. Tussen 1720 en 1790 is vier keer meer
wingerde aangeplant. Die koringoes het verdriedubbel, en die gemiddelde netto waarde
van boere se boedels het ook bykans verdriedubbel.
Teen die 1730’s het ’n klas van “hereboere” ontstaan. Aan grondbesit, wingerde
aangeplant, koringoeste en veebesit gemeet, het dié hereboere 10-20% van die landelike
burgerbevolking uitgemaak. Hulle het hul rykdom meestal na die volgende geslag
oorgedra. Onder hulle kom bekende Afrikanervanne voor: Cloete, De Villiers, De Vos,
Du Plessis, Du Preez, Du Toit, Joubert, Le Roux, Malan, Marais, Minnaar, Morkel,
Myburgh, Retief, Roux, Theron, Van Braeckel en Van der Byl. Dis beduidend dat meer
as die helfte Hugenote-nakomelinge was.
Teen die tweede helfte van die 18de eeu het die Wes-Kaapse burgery genoeg geld
gehad om uitspattig te begin word. Wonings in die Kaaps-Hollandse styl was ’n goeie
voorbeeld. In 1783 het ’n besoeker geskryf dat hy op verskeie plase “net tekens van
rykdom en welvaart waarneem, tot die mate dat, buiten praal en prag ten opsigte van
kleredrag en rytuie, die huise vol elegante meubels staan. Die tafels is met silwerware
gedek, en bediening is deur netjies geklede slawe.”
Slawebesit was in Kaapstad en die plattelandse Wes-Kaap wydverspreid. Baron Van
Imhoff het in 1743 opgemerk dat die besit van ingevoerde slawe “elke gewone Europeër
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in ’n heer verander, wat eerder bedien wil word as om te bedien”. In Kaapstad het twee
derdes van die burgers teen die einde van die eeu slawe besit, en 70% van die boere by
Stellenbosch en Drakenstein het minstens een slaaf besit. ’n Besoeker aan Kaapstad het
opgemerk dat daar skynbaar twintig swartes vir elke wit persoon op straat is.
In die binneland, met sy veeboerdery, was daar min geboue (op Swellendam was daar
40 jaar ná die dorp se stigting net vier huise), geen mynbou, geen nywerheid, geen
winkels en geen professionele militêre mag nie. Bykans al die burgers in die binneland
het geboer of op plase gewoon. Teen 1770 was bykans twee derdes van al die boere in die
kolonie veeboere.
Die burgers se wisselwerking met die Khoi-Khoi het grootskaalse kultuuroordrag
meegebring. In sommige opsigte was die trekboere meer Afrika-gerig as die mense van
die weste. Soos die Khoi-Khoi het hulle melk in velsakke bewaar, stukke wildsvleis gedroog
(dit is later biltong genoem), velskoene gedra, en soms selfs dierevelle. Sowel Afrikaners
as Basters (kyk p. 68) moes ’n pragmatiese lewenstyl aanvaar om in die binneland van
Afrika te oorleef.
Bestaansboerdery het oorheers, maar feitlik alle boere was aan die mark gebonde. Op
die heel minste moes hulle ’n geweer, ammunisie en ’n wa koop, en die meeste het byle,
grawe, hamers, breekysters, grendels, lanterns, klere en noodsaaklike kruideniersware
gekoop. Veeboere het van hul vee op die mark verkoop om sulke dinge te kan koop, en
het hul inkomste probeer aanvul deur seep, kersvet, botter, was, droëvrugte, huide, velle,
horings en saad te bemark.
Die boere het groot troppe aangehou – dikwels te groot vir hul plase. Dit was hul
enigste manier om welvaart te vergaar, want grond is nie vir ’n wins gekoop en verkoop
nie, en soms het die Kompanjie die verkoop van leningsplase verbied. Boere met goeie
plase het gewoonlik daar gebly, en toe uitbreiding nie meer moontlik was nie, het verskeie
geslagte op dieselfde plaas gebly.
Die meer welgesteldes het hul ruwe omstandighede geleidelik verbeter. Hulle het
beter huise gebou en materiaal gekoop om klere in die Europese styl te maak. Teen die
einde van die 18de eeu het welgestelder burgers van Graaff-Reinet spieëls, gordyne,
tafellinne, porselein, koperkandelare en selfs hemelbeddens gehad. In die grensdistrikte
was daar al hoe groter klasseverskille, aan weelde gemeet.
Die Europese besetting het tussen 1703 en 1780 bykans tien maal groter geword. In
1798 het die regering die grense van ’n gebied van 286 000 km2 vasgestel, van die
Buffels- (Kousie-) rivier in die weste tot die Nuweveldberge in die noordooste, en daarvandaan langs die Tarka-, Baviaans- en Visrivier na die see.

links: Kapt. Hendrik Storm met sy seun en

dogter, elkeen met ’n persoonlike slaaf wat op
die agtergrond wag, in ’n huis in Kaapstad.
middel: Die burgers se wisselwerking

met die Khoisan het meegebring dat daar
op groot skaal van mekaar se kulture geleen
is. Soos die Khoi-Khoi het die trekboere melk
in velsakke gebêre, stukke wildsvleis gedroog
en velskoene gedra. Hierdie skets deur
R.H. Dingley toon die ‘‘Binnekant van my
kamer by die Van der Marvels’’, GrootVisrivier, 1816.
regs: Die Muller-gesin op Graaff-Reinet.

C.T. Muller het in 1790 van Duitsland na die
Kaap toe gekom. Hy het met R.C. Boshoff
getrou en hulle het eers op Swellendam
gewoon en toe in 1812 na Graaff-Reinet
verhuis, waar hy ’n handelsaak opgerig het.
Sy vrou en vier dogters is om hom besig met
naaldwerk, lees, skryf en musiek maak.
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Die opkoms van die nuwe gemeenskappe
In die loop van die 18de eeu het nuwe gemeenskappe op grond van ras, geloof, kultuur en
’n ongelyke toegang tot grond en mag begin ontwikkel. Feitlik niemand kon skryf nie, dus
was daar geen skrywers of denkers wat ’n “nuwe” gemeenskap kon bedink en volgelinge
tot ’n bepaalde strewe kon aanspoor nie. Die gemeenskap is deur die gesproke woord
saamgesnoer.

Die Basters, Moslems en Afrikaners was enkele van dié gemeenskappe wat in die 18de
eeu hul beslag in die kolonie begin kry het. Op die noord- en oosgrens het mense van
gemengde afkoms langs en soms te midde van die grensburgers gewoon. Hulle is dikwels
Basters genoem, met verwysing na hul oorsprong uit verhoudings tussen Europeërs, slawe
en Khoi-Khoi. Die naam is ook gebruik vir swart mense wat Nederlands of Afrikaans kon
praat, kon perdry en skiet.
Die Basters
Op plase met ’n wit eienaar het die Basters dikwels werk gedoen wat groter vaardigheid as ploeg, saai, oes, snoei, pluk, pars of huiswerk omvat het. Hulle was byvoorbeeld
vakmanne of transportryers, en het dié vaardighede met hulle saam na die binneland
geneem. Aanvanklik het hulle hulself Basters genoem – nie om buite-egtelikheid aan
te dui nie, maar hul status as mense wat, anders as die Khoi-Khoi en die slawe, volgens
Europese norme “beskaaf” en aanhangers van die Christelike geloof was.
In die tweede helfte van die 18de eeu het klein Bastergemeenskappe in die randgebiede van die noordweste (Namakwaland, Sederberg, Bokkeveld, Hantam en die
Roggeveld) ontstaan, asook aan die oosgrens. In ’n sensus in die distrik Graaff-Reinet
in 1798 is sowat 5-10 persent van die distrik se plaasbevolking apart as “gedoopte Basters” aangegee. Hulle het Europese name gehad, en hul kinders is in die kerk gedoop
(al was dit blykbaar toenemend apart en na die diens). Hulle is ook opgeroep om kommandodiens te doen.
Basters is nogtans al hoe meer van hul grond afgedruk. Met betwiste eise het die
burgers gewoonlik ’n sterker aanspraak gehad, en beter toegang tot veldkornette, wat
geneig was om hul aansprake te steun. Heinrich Lichtenstein, ’n Duitse reisiger wat
in die eerste jare van die 19de eeu deur die kolonie gereis het, het opgemerk: “[Die] wit
kinders van die koloniste het nie gehuiwer om die reg van die sterkste in te span om hul
half geel verwante uit hul vaste woonplekke te verdryf nie. Die basters [Khoi-Khoi] moet
dan op meer afgeleë plekke gaan woon . . .” Basters en ander mense met gemengde bloed
het aanvanklik na die buiterande van die kolonie beweeg, en toe tot anderkant die grens.
Adam Kok, ’n vrygestelde slaaf wat burgerregte en ’n plaas naby die huidige Piketberg
gekry het, het die lewenskragtigste gemengde gemeenskap gestig. Een tradisie beweer
hy het in die 1750’s met die dogter van ’n hoofman van die Charigurikwa (die stamnaam
van die “Griekwa”) getrou. Kok het ’n gevolg om hom vergaar terwyl hy van Piketberg
na Klein-Namakwaland getrek het. Omstreeks die 1790’s het ’n seun van Adam, Cornelis
Kok, tot buite die kolonie na die Oranjerivier getrek, en toe langs die oewer oos na wat
tans as Griekwaland bekend is. Hy het talle Basters om hom vergaar, asook enkele KhoiKhoi en ontsnapte slawe.
Onder aanmoediging van die sendeling John Campbell het hulle hulself Griekwas
genoem. Hulle het ’n elementêre regeringstelsel ingestel wat gegrond was op kapteins as
leiers, en individue uit gesiene families as landdroste. Die Kok- en Barends-families, en
die Waterboer-familiekompleks, was veral prominent.
Dié families het bestendigheid verseker deur ’n lewenswyse van strooptogte agter te
laat en handelsbande met hul bure te smee. Na bewering het Andries Waterboer geen
wit voorsate gehad nie. Hy was ’n afhanklike van Adam Kok. Hy het hom egter later tot
die kerk verbind, as ’n tolk opgetree, en ná 1820 invloed begin uitoefen toe hy as kaptein
aangewys is. Die Griekwas het sendelinge genooi om by hulle aan te sluit, ten einde meer
politieke outonomie te verseker.
In 1804-1805 het hulle ’n nedersetting met die naam Klaarwater (later Griekwastad)

gevestig. Gedurige onderlinge struwelinge en onsekerheid het die verskillende Griekwagemeenskappe beduiwel. Die belangrikste spanning was tussen dié wat deel van die
kolonie wou wees omdat dit sekuriteit en ekonomiese geleenthede bied, en dié wat
daarvan onafhanklik wou wees.
Die sendelinge wou die Griekwas in ’n gevestigde akkerbou- en veeboeregroep verander, wat dit makliker sou maak om hulle te kersten. In 1813 het Campbell ’n grondwet
vir hulle opgestel. Dié het die meeste van die kapteins se mag gestroop, wat spanning
veroorsaak het. Die sendelinge het egter ’n mate van beskerming gebied en die Griekwas
’n mate van aansien gegee.
Daar was swak verhoudinge tussen Waterboer en die Kok-/Barends-familiekompleks.
Adam Kok II en Barend Barends het Griekwastad verlaat en met hul volgelinge na
onderskeidelik Campbell en Danielskuil verhuis. Kok het later na Philippolis verhuis, en
Barends na Boetsap. Andries Waterboer het hierby gebaat – hy het die voorste ﬁguur in
Griekwastad geword, en was die sendelinge se beskermling.
Die Griekwas was die eerste Kaapse mense wat hulle langs of oorkant die Oranjerivier
gevestig het, in ’n gebied wat as Transoranje bekend was. Sommige Griekwas het die
Tlhaping, ’n Setswana-sprekende swart gemeenskap, aangeval; ander het beeste van hulle
gekry, wat hulle dan in die Kaapkolonie vir vuurwapens, perde en waens verruil het. Hulle
was ook middelmanne in die besonder winsgewende ivoorhandel tussen die Batswana en
die kolonie, terwyl sommige vir eie rekening olifante vir hul ivoor gejag het.

’N

I MAM S E VE ROOR D E LI NG

Reeds in 1725 het die imams hul morele
teenwoordigheid laat geld, soos blyk uit die
volgende voorval buite die Slawelosie, die
Kompanjie se berugte slawehuis. Blykbaar
het ’n bejaarde Moslem na die ry matrose
gewys wat op hul beurt by die prostitute
gewag het, en gesê: “Julle Hollandse Christene preek vir ons oor jul meerdere godsdiens. Die Calviniste sê hulle is die sout van
die aarde, met God-gegewe moraliteit . . .
Kyk wat is julle eintlik. Julle is soos swyne,
soos dronk, hoererende varke. Ek sal nooit
toelaat dat my dogter met ’n Hollander trou
nie. Ek sal eerder haar nek breek. Nou het
julle beter skepe en groter kanonne, en ons
is julle slawe, maar eendag sal Allah sy
wraak neem.”

Die Moslemgemeenskap
Moslems het as bannelinge, bandiete en slawe aangekom. Die bannelinge was meestal
politieke leiers wat die Kompanjie in sy Oosterse besittings onttroon het. Hulle het
gewoonlik met ’n gevolg van medegelowiges in die Kaap aangekom. Onder die eerste
politieke bannelinge was sjeg Joesoef, deur talle as ’n Moslem-heilige beskou. Hy het in
1694 met ’n gevolg van 49 in die Kaap aangekom. Sy tuiste by Macassar het met sy dood
in Mei 1699 ’n vergaderplek vir Moslems en wegloopslawe geword.
Die kern van die Kaap se imam-gemeenskap het gekom van die bykans 3 000 bandiete
wat uit die Ooste in die Kaap aangekom het om Kaapstad se vestingwerke en hawe te
bou.
Die meeste van die Kaap se Moslembevolking was slawe wat die VOC uit die Ooste
ingevoer het. George Fraser, ’n Engelse reisiger, het dié groep se Moslem-geneentheid
in die 1770’s raakgesien en genoem dat ’n paar slawe “weekliks byeenkom in ’n private
huis wat aan ’n vrye Mohammedaan behoort, om gebede op te sê en hoofstukke van die
Koran te lees, of eerder te dreunsing”.

bo: ’n Imam, ’n Moslemgeestelike, wat later
ook slawe in die huwelik bevestig het.
links: ’n Maleierbegrafnis in Kaapstad, soos

in 1858 deur ‘‘E.K.’’ uitgebeeld.
oorkant bo: Langs die noord- en oosgrens

het mense van gemengde oorsprong langs en
soms tussen die grensboere gewoon. Hulle het
hulself aanvanklik Basters genoem, nie om
buite-egtelikheid aan te dui nie, maar eerder hul
status as ‘‘beskaafder’’ mense wat sterker aanhangers van die Christendom as die Khoi-Khoi
of slawe was. Hierdie skets toon ‘‘Le Bastaard’’
in T. Arbousset en F. Doumas se Relation d’un
voyage d’ exploration, Parys, 1842.
oorkant middel: ’n Basterseun van die Vis-

rivier-gebied. (Skildery deur S. Daniell.)
oorkant onder: Adam Kok het die Griekwa-

gemeenskap gestig.
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Die private slawebesitters aan die Kaap het baie min slawe laat doop, of vrygestel.
Talle van die etlike honderde manlike slawe aan die Kaap wat hul vryheid gekoop of
as ’n geskenk van hul eienaars verkry het, het nie die Christendom of die sendelinge
aangehang nie, want dié het hulle na hul mening in die steek gelaat. Die Islam en die
Kaapse imams was aanlokliker.
Die Moslem-vryswartes het hul betreklike welvaart gebruik om hul eie slawe vry te
stel, en ’n dramatiese voorbeeld gestel deur onder andere ook Christen-slawe vry te stel.
Die Christensendeling John Philip het in 1831 opgemerk dat die Moslems “dié wat hul
geloof aanvaar, selde in slawerny behou, en ter eer van die Maleiers moet ’n mens sê
daar was talle gevalle waar hulle bejaarde en armoedige wesens ongeag hul geloof by
openbare verkopings gekoop en vrygestel het”.
Die ware universaliteit van die Islam het ’n sterk aantrekkingskrag gehad. Selfs ’n
veroordeelde misdadiger of nederige slaaf kon ’n leier in die Kaapse Moslem-gemeenskap
word. Met dié soort omkering van status kon die hele Moslemgemeenskap die vernederende slawestatus wat die Europeërs afgedwing het, systap, al kon dit nie geïgnoreer word
nie. Achmat van Bengale, wat in die setlaars se oë ’n slaaf was, is byvoorbeeld in 1807 as
hoof-imam van die Dorpstraatse moskee aangestel.
Die Kaapse oelama het ’n geslote erﬂike stand geword waar die seuns hul vaders toenemend as imams opgevolg het. Hulle was ook die eerste Kaapse Moslems wat die Hadj
meegemaak het; hulle was die eerste wat godsdiens- en ander manuskripte, onder meer
asimats, in die nuwe Arabies-Afrikaans geskryf het; hulle het madressas gestig; slawe
vrygestel; gemeentes bedryf; huwelike voltrek; begrafnisse gehou; en meestal met welslae
met die koloniale owerhede in gesprek getree.
Die Afrikaners
Teen die einde van die 18de eeu het ’n nuwe gemeenskap bestaande uit Europese
immigrante in die Wes-Kaap gestalte gekry. Daar was geen enkele vaderland waarmee
almal hulle kon vereenselwig nie. ’n Onlangse studie het bereken dat die Afrikaners
teen 1807 soos volg saamgestel was: Nederlands 34%, Duits 29%, Frans 25%, en nieEuropees 5%. Daar was ’n gevoel dat dit ’n eiesoortige gemeenskap is – Afrikaners (en
soms ook Christene), eerder as Nederlanders of Franse of Duitsers. In 1770 het adml.
J.S. Stavorinus geskryf: “Hoewel die eerste koloniste hier uit verskeie nasies saamgestel
is, het hulle mettertyd só volledig vermeng geraak dat hulle nie van mekaar onderskei kan
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word nie; selfs die meeste van hulle wat in Europa gebore is, en etlike jare al hier woon,
het hul nasionale karakter vir dié van hierdie land verruil.”
Die opkoms van Afrikaans
In 1822 het William Burchell opgemerk dat almal wat in die Kaapkolonie gebore is en
nie van Engelse herkoms is nie, maar eerder Duitse, Nederlandse of Franse afstamming
het en wat Nederlands gepraat het, hulself “Africaanders” noem. Nog ’n waarnemer het
geskryf: “[Hulle] praat almal ’n baie swak soort Nederlandse taal . . . en noem hulself ’n
oorspronklike nasie, Africanes (sic).”
Dié “swak soort Nederlandse taal” sou later Afrikaans word. Vroeër, in 1685, het ’n
senior beampte teen ’n korrupsie van Nederlands gewaarsku. Die regering kon amptelike
Nederlands egter nouliks afdwing. Skole het maar elementêre onderwys gebied, en is swak
bygewoon. Die regering kon weinig daaraan doen om slawe en Khoi-Khoi-bediendes te
dwing om die formele reëls van amptelike Nederlands te gehoorsaam.
In wese was Afrikaans ’n dialek van Nederlands wat metterjare ’n beperkte mate
van kreolisering of afwyking van die basiese Nederlandse struktuur beleef het. In die
Wes-Kaap, en veral op die plattelandse dorpies, het die soort Afrikaans wat die meeste
gepraat is op talle aparte plekkies as die gesamentlike kulturele skepping van Europeërs
en nie-Europeërs, wit en swart, meester en slaaf, ontstaan. Nederlands is vereenvoudig,
en heelwat van die Maleis-Portugees wat die slawe gepraat het, is bygevoeg. (Die uitdrukking “baie dankie” put uit sowel Nederlands as die Maleise leenwoord “banja”.) Teen
die einde van die 17de eeu het Kaaps-Hollands reeds grootliks verander in wat vandag
Afrikaans is.
Daar was perke aan dié kreolisering. Daar was min groot plantasies waar groot groepe
slawe of bediendes onder mekaar ’n volskaalse kreool-taal kon ontwikkel. Teen die einde
van die 18de eeu was die helfte van die Afrikaanssprekendes van Europese herkoms.
Hulle is steeds deur Nederlands as die skryftaal en algemeen geldende openbare taal
beïnvloed. Teen die einde van die 18de eeu het burgers wyd en sy die Nederlandse
Statebybel gelees. Die kerk het tot die 1920’s hard probeer om Nederlands te behou. Só
het Nederlands die ontwikkeling van Afrikaans sowel bevorder as gestrem. Sonder die
volgehoue gebruik van Nederlands, veral in die kerk en as skryftaal, sou Engels Afrikaans
waarskynlik in die 19de eeu opsy geskuif het.
Patriotte en ’n stigtersmite
Tussen 1778 en 1787 was vooraanstaande burgers, bekend as Patriotte, in ’n stryd met die
regering betrokke oor politieke verteenwoordiging en ekonomiese geleenthede vir die
burgery. Die Kaapse Patriotte se stryd van 1778 tot 1787 dui op ’n baie sterk sin vir
politieke bewustheid. Die Patriotte het inspirasie uit die Patriot-beweging in Nederland van
daardie tyd geput. Dié het ’n uitdaging gerig tot die hoogste stand, wat die gewone burgers
se aspirasies gefnuik het. Die Kaapse Patriotte het uit denkers van die Verligting se dokumente aangehaal, of dié rondgestuur, maar het op plaaslike kwellings gekonsentreer. Ondanks die verbod van 1706 op private ekonomiese bedrywighede deur amptenare, het die
burgers en die VOC se amptenare aan die Kaap steeds oor ekonomiese geleenthede verskil.
Teen die 1770’s het laasgenoemde hul handelsbedrywighede veel slimmer verdoesel.
Die Kaapse Patriotte het ambisieuse politieke eise gestel. Hulle het aangedring op
sewe setels vir burgers in die Politieke Raad, waar sake rakende burgers bespreek is, en
ook die helfte van die setels in die Raad van Justisie. Hulle wou ’n duideliker omskrywing
van burgerregte hê, die wette laat kodiﬁseer, en die verbanning van burgers (behalwe
met die toestemming van burgerraadslede) beëindig.
Die Patriotte het ook ekonomiese kwellings gehad. Hulle het oor amptenare se
handelsbedrywighede gekla, en oor die gebrek aan vrye handel, wou beter pryse vir
produkte hê, en toestemming om jaarliks vrag na Nederland uit te voer. Vir historici is die
maatskaplike spanning wat uit die Patriotte se dokumente spreek van groot belang. Hulle
het byvoorbeeld gevra dat wit mense nie deur die Kaffers (slawe wat as polisiemanne
opgetree het, kyk kassie op p. 54) in hegtenis geneem mag word nie, en dat burgers hul
eie slawe moet kan straf.

bo: Arabiese Afrikaans. Moslems het Afrikaans

eerste in druk gebruik. Hulle het Arabiese skrif
vir godsdiens- en ander manuskripte gebruik.
oorkant bo: Die kramat van sjeg Joesoef,
’n lid van die koningsgesin op die eiland Macassar. Toe Kompanjie-owerhede in die Ooste
hom verban, het hy met 49 lede van sy gevolg
na die Kaap gereis. Hul nedersettinkie aan
die monding van die Eersterivier het talle
Moslembesoekers van oral uit die Skiereiland
gelok.
oorkant middel: Die Islam het baie slawe
gelok omdat dit so ’n egalitêre geloof is. Dié
prent toon ’n Kaapse Moslempaar.
oorkant links onder: Johanna Margaretha
Duminy was ’n Suid-Afrikaner van Hugenoteoorsprong van die vierde geslag. Haar pa,
B. Nothling, is in Duitsland gebore en het in
1746 as ’n VOC-soldaat Kaap toe gekom. In
1792 het sy en haar man, François Renier
Duminy, verhuis na haar nuwe huis, Le
Jardin in Tafelvalley, waar sy haar dagboek
geskryf het.
oorkant regs onder: J.J.L. Wernich en sy

gesin in hul huis in Kaapstad. Dis onduidelik
of die vertrek langsaan met die baie wynvate
’n wynkelder of drankwinkel was. Wernich
was amptelik ’n tuinier en verwer. (Pastel en
waterverf deur P.W. Regnault, 1754.)
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OP KOM MAN DO

Kommando’s het hul beslag gekry toe die
Kompanjie soldate of burgers op ekspedisies uitgestuur het om gesteelde vee terug
te kry. Die heel eerste kommando wat slegs
uit burgervrywilligers bestaan het, het in
1715 só ’n sending aangepak. Ná 1739
was dit vir elke burger verpligtend om op
kommando te gaan.
Die beeld van ’n kommando as ’n gevegseenheid van wit mans met ’n enkele doelwit
is heeltemal verkeerd. Die regering het die
burgers toegelaat om hul Khoi-Khoi- of
Baster-Khoi-Khoi-werkers saam te bring, of
selfs as plaasvervangers te stuur. So baie ryk
burgers het Khoi-Khoi in hul plek gestuur
dat ’n burgerofﬁsier gewaarsku het teen ’n
dag “wanneer ek met net [Khoi-Khoi] op
kommando sal moet gaan, wat nie mag gebeur nie”. In 1774, op die vooraand van die
groot kommando teen die San, was die burgers oortuig dat niks sonder die hulp van
“goeie en getroue [Khoi-Khoi]” bereik sou
kon word nie.
Die Khoi-Khoi wat op kommando saam
met die burgers geveg het, het verskeie motiewe gehad. Sommige wou wraak neem op
die San wat hulle aangeval het terwyl hulle
vee opgepas het, en ander het die kommando beskou as ’n baie goeie manier om self
vee te verkry. ’n Deel van die vee wat gebuit is, is altyd onder kommandolede verdeel, en die res aan die burgers oorhandig.
’n Khoi-Khoi het feitlik altyd minder as ’n
burger ontvang, maar het altyd iets gekry.

Al hul vertoë tot en afvaardigings na Nederland het maar min bereik. Die VOC het die
belangrikste eis, naamlik burgerverteenwoordiging in die Politieke Raad, verwerp, maar
het ses burgers in plaas van drie in die Raad van Justisie toegelaat. Hulle kon nie met hul
eie skepe handel dryf nie, maar die Here Sewentien het vryhandel met buitelandse skepe
toegelaat – maar net as daar eers aan die Kompanjie se behoeftes voldoen is.
In Nederland is die Patriotbeweging in 1787 onderdruk toe die Stadhouer die hulp
van Pruisiese troepe ingeroep het. Groot getalle Patriotte het na ander lande geëmigreer,
veral na die pas onafhanklike Verenigde State van Amerika. Die Kaapse beweging het
ook verbrokkel.

Weerstand teen koloniale uitbreiding
Aan die begin van die 18de eeu het die Hessekwa, Gourikwa en Attakwa ongesteurd op die
breë kusvlakte anderkant die Hottentots-Hollandberge gewoon. Die Gona en Hoengeikwa
was verder oos, in die gebied tussen die Vis- en Gamtoosrivier. Die Khoi-Khoi het die 18de
eeu as ’n tyd van stryd en trauma ervaar, want die een katastrofe na die ander het hulle getref.
Na raming het net een uit tien die pokke-epidemie van 1713 in die Suidwes-Kaap oorleef.
Daar was ook in die 1750’s en 1780’s epidemies wat die helfte van die Gona, een van die
grootste groepe in die ooste, uitgewis het. Brandsiekte en ander siektes het hul veetroppe
sterk uitgedun. Van die 1750’s af het Xhosa-clans van die ooste op die Gona se lewensruimte
begin inbreuk maak, terwyl trekboergesinne een-een oor die Breederivier begin beweeg en al
hoe verder oos grond begin beset het.

Weens die Khoi-Khoi se betreklik swak politieke samehorigheid was dit vir hulle baie
moeilik om Sanstrooptogte af te weer. In 1752 het ’n Nederlandse waarnemer oor die
Gona in die ooste geskryf:
“[Al] die [Khoi-Khoi] wat voorheen ryk aan beeste was, het nou weens diefstal deur
die Boesmans niks oor nie. Sommiges is doodgemaak, en sommige is weens oorlog met
mekaar en met die [Xhosa] verstrooi. Dié wat nog hier en daar oor is, bestaan uit verskillende groepe wat saamgespan het. Hulle leef soos Boesmans deur te steel, te jag en
enigiets te eet wat hulle in die veld of langs die kus kan kry.”
Dié mense wat “soos Boesmans” geleef het, was in sommige gevalle inboorlinge wat
ander tale as Khoi-Khoi gepraat het en wie se voorsate lank voor die koms van die

Migrasies in die Oos-Kaap

isrivier
ot V
Gro

N
Graaff-Reinet

sri
vie
r

Die laaste onafhanklike
Khoi-Khoi, Hoengeykwa
en Gona was in die
streek tussen die
Groot Vis- en die
Gamtoosrivier.

Gr

oo

tK

eir

ivi

er

ag
nd
So

In die 1700’s het die
trekboere tussen die
Sondags- en die Visrivier
begin in beweeg.

Die oorblywende San in
dié streke het
grotendeels na die
berge uitgewyk.

Bethelsdorp
Gam

toos

0

200 km

Grahamstad

Keisk

BoesKowieriv
Port Elizabeth mansriv ier
ier

amm

a

Tussen 1750 en 1780
het die Gqonukwebe en
ander Xhosa-groepe na
die streek tussen die
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Riviere wat die
setlaars gehoop het
bevaarbaar sou wees.

Streke waar plase aan die 1820-setlaars toegeken is. Die regering het
gehoop dat die setlaars ’n buffer tussen die Xhosa en die kolonie sou vorm.
Xhosaland (onbetwis)
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Khoi-Khoi of die Xhosa jagters in die gebied was. Hulle het nie beeste geteel nie, maar
wanneer die nood gedruk het, het hulle geleer hoe om hulle op te pas deur vir die KhoiKhoi te werk. Daar was ook Khoi-Khoi onder hulle wat hul vee kwyt was en nou gejag en
gestroop het in die poging om weer op die been te kom.
San-weerstand
Van die 1770’s af het die San aan die kolonie se noordoosgrens sterk weerstand gebied
wanneer die trekboere hul jagvelde betree het. Hulle is ook ontstel deur die groot getalle
wild wat die boere doodgemaak het, dikwels net vir die pret. Koerikei, die beroemde
hoofman van die “Chinese” Boesmans, het aan ’n boer gevra:
“Wat doen julle in my land? . . . Julle het al die plekke gevat waar die eland en ander
wild woon. Waarom het julle nie gebly waar die son ondergaan, waar julle eerste vandaan
gekom het nie?”
Die gevegte van 1770 tot 1810 tussen die burgers en San was ewe meedoënloos as dié
tussen herders en jagters in enige ander grensgebied in die wêreld. San het die burgers
se beeste en skape lukraak doodgemaak en vermink, veewagters uitgemoor en hul lyke
geskend. Een boer het op ’n dag wakker geword en besef sy veewagters is doodgemaak,
en 40 beeste en 200 skape – al sy vee – ook. In die laaste kwart van die 18de eeu het die
kommando’s die San nie meer afgeskrik nie, en het hulle buiten die vee ook huise begin
aanval.
In 1774 het die regering aan komm. Rudolph Opperman, ’n burger, opdrag gegee om
’n kommando na die noorde te lei. Hy moes eers probeer om die krisis vreedsaam op
te los, maar by versuim moes dit oorlog wees. Die invallers moes, indien nodig, verdelg
word om die koloniste te help om na hul verlate plase terug te keer. Die kommando het
uit 100 “Christene” en 150 Khoi-Khoi bestaan. Hulle het aan die einde van 1774 teruggekeer nadat hulle in ’n wye gebied aan die noordgrens 503 Boesmans doodgemaak en
241 gevange geneem het.
Opperman se kommando het met sy belangrikste opdrag –
om vrede te maak – misluk. Die meedoënlose stryd tussen
burgers en San het voortgeduur. Luidens die amptelike syfers het kommando’s tussen 1786 en 1795 ’n totaal van
2 480 San doodgemaak en 654 gevange geneem. In dié tyd
het Boesmans 19 161 beeste en 84 094 skape gevang
en 275 veewagters doodgemaak. Groot dele van die
noordwestelike grens was hierdeur vir die burgers
onbewoonbaar. Britse beamptes het gereken die
Sneeuberg, ’n groot streek noord van Graaff-Reinet,
was in die laaste jare van die eeu gedurig in ’n staat
van oorlog.
’n Aspek van Opperman se kommando se bedrywighede wat benadruk moet word, is die gevangeneming
van Boesmanvroue en -kinders. Die regering het die praktyk goedgekeur, met die doel om lewens te spaar, veral
tydens gevegte wanneer elke lid van ’n Boesmanbende
voor die voet doodgeskiet is. Die kommando’s het
vroue en kinders wat ná ’n geveg oorgebly het,
gevange geneem en sommige van die vroue vir KhoiKhoi wat met die kommando geveg het, gegee. Die
kinders is met die regering se toestemming tot die
ouderdom van 18 of 21 op die plase ingeboek.
Gou het dit vir sommige burgers die doel geword om
vroue en kinders te vang. In 1780 het Dirk Koetse geskryf
aan ’n burgermagofﬁsier wat vir kommandodiens opgeroep is
om teen die Boesmans te gaan veg: “Ek het my
[Khoi-Khoi] gevra om vir my ’n kleintjie te vang,
en vra dat as hy een kry, hy dit mag hou.” Teen

“ VERSOENING

EERDER AS TERREUR ”

In die laat 18de eeu was daar ’n geval waar
’n burgerleier die opsies in die stryd tussen
burgers en die San op ’n radikaal nuwe
manier benader het. Veldkommandant J.P.
van der Walt was aan die hoof van verskeie
kommando’s wat in die 1770’s en 1780’s
na die noordwesgrens uitgery het. In 1793
het hy hom in ’n streek gevestig waar daar
min San oorgebly het. Die regering het hom
’n vrye hand gegee om hom te vestig en,
soos die regering se brief dit gestel het,
“met die hulp van sy familie die diewe uit te
wis”. Daar is geen getuienis dat hy die kommandoveldtogte of die gevangeneming van
Sankinders in dié stadium bevraagteken het
nie.
Vyf jaar later het hy egter anders gedink.
Al het verskeie kommando’s uitgery, het die
San steeds oor ’n breë front aan die noordgrens aanvalle geloods, en talle burgers
gedwing om hul plase te verlaat. Van der
Walt het die landdros gevra om te weier
as hy versoeke kry om kommando-aanvalle
op die San te loods en hul kinders gevange
te neem, want “die burgers sou ook alles
inspan indien hul kinders van hulle weggeneem sou word”.
Onder sy aanvoering het die burgers
283 skape asook tabak en krale aan die
San-clans geskenk om hulle te oorreed om
vreedsaam op hul eie plase te woon. Die
veldwagmeesters van Middel-Roggeveld en
Hantam het skape en ander geskenke begin bymekaar maak om aan die San te gee,
sodat hulle sou ophou steel. Hoewel daar
selfs tot in die 1820’s in sommige noordgrensgebiede aanvalle deur San was, het
kol. Collins in 1809 geskryf hoe bevredigend dit was “om waar te neem watter sorg
die boere van die noordwestelike distrikte
dra om deur versoening eerder as terreur
die vrede met daardie mense te bewaar”.
In die 1820’s het landdros Andries Stockenstrom en die sendeling James Clarke
ook sulke opmerkings gemaak.

links: Kommando’s het Khoisan-vroue en

-kinders wat ná ’n skermutseling agtergebly
het, dikwels gevange geneem. Hierdie skildery
van ’n ongeïdentiﬁseerde Khoisan-ma en kind
is deur F. Steeb.

weerstand teen koloniale uitbreiding
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1795 was daar na raming 1 000 sulke gevangenes in die distrik
Graaff-Reinet, en sommige burgers het gevra dat diegene wat
kommandodiens gedoen het, toegelaat moet word om hul gevangenes te verkoop. In 1812 het Andries Stockenstrom, die
hoogs gerespekteerde landdros van die distrik, melding gemaak
van die wydverspreide handel in Boesmankinders.
Die Khoi-Khoi onder druk

Khoisan-kinders is tot 18-jarige leeftyd, of
met die regering se toestemming tot 25, op
plase ingeboek. Hier is lyste met die name van
sulke inboekelinge.
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Die Khoi-Khoi se onafhanklikheid het in die 1770’s begin verkrummel. Vanuit die westekant het die trekboere hulle verjaag
of onderwerp. Groot getalle Khoi-Khoi is deur Xhosa-stamme
aan hul oostekant ingelyf, veral die Gqunukhwebe en Ntinde.
Hulle is nie as gelykes opgeneem nie. Dit was nie omdat hulle
as ’n minderwaardig ras beskou is nie, maar omdat hulle arm
was. Weens hul vrye biologiese vermenging met die Xhosa het hulle
geen aparte kaste gevorm nie. Die nasate was Xhosa. Terselfdertyd
het die Khoi-Khoi nie geheel en al vrywillig hulle aan die Xhosa
onderwerp nie. Sommiges het eerder by die Boere as die Xhosa in
diens getree.
Aanvanklik het baie van die boere nie die Khoi-Khoi bloot
as arbeiders beskou nie, maar hulle toegelaat om hul eie vee te
behou en verbintenisse met hul families te handhaaf. Dit was
veral in die vroeë stadium, toe grond nog volop was, moontlik.
Die koloniste het swaar op die Khoi-Khoi geleun. Hulle het die veld baie goed geken
en geweet hoe om vee op te pas en om in ’n dorre omgewing veeteelt te bedryf, maar hulle
moes hul grond en soms ook hul vee afstaan. Stropers het veewagters dikwels vermoor en
talle Khoi-Khoi het ook as skuts aan kommando’s deelgeneem.
Party grensboere het Khoi-Khoi gedwing om vir hulle te werk. Hulle het dié mense geslaan en soms selfs gedreig om hulle dood te skiet. Dié wat gevlug en gevang is, is genadeloos afgeransel. Sulke Khoi-Khoi se lewe het weinig van dié van lyfeienes of slawe verskil.
Maar geweld kon kontraproduktief wees.
Daar was grensboere wat besef het dat lyfstraf nie die lojaliteit van Khoi-Khoi as
werkers of as lede van die kommando kon verseker nie. Talle burgers het ’n meer stabiele
verhouding bewerkstellig – geskiedskrywers noem dit “kliëntskap”. Hiervolgens het ’n
arm en weerlose Khoi-Khoi ’n burger as beskermheer opgesoek en vir hom gewerk. In
ruil daarvoor het die beskermheer hom gehelp om sy veestapel op te bou. Botsings het
uitgebars wanneer die plaas nie meer al die mense en vee kon dra nie. Meesters het
hul kliënte dan beveel om hul vee te verminder of selfs heeltemal daarvan ontslae te
raak en hul voormalige kliënte gedwing om vir hulle te werk. Meesters het ook KhoiKhoi verhoed om van ’n plaas weg te trek, onder die voorwendsel dat hul kinders nog
“ingeboek” was of dat hulle aanspreeklik was vir “skadevergoeding” vir nalatigheid.
Baie van die Khoi-Khoi het deel begin raak van ’n gedwonge werkerskorps. Nie net die
Khoi-Khoi-“lyfeienes” wat met geweld tot onderdanigheid gedwing is nie, maar ook talle
kliënte het hul situasie ondraaglik gevind. As dié mense hulle daarteen verset het, het hul
meesters gewelddadige strafmaatreëls toegepas. Die kliëntverhouding het dus in duie
gestort.
Sommige boere het die meganismes van die Wes-Kaapse slawesamelewing, veral passe
en inboekreëlings, begin toepas om te sorg dat hul werkers nie wegloop nie. In die laaste
dekades van die 18de eeu het die distriksowerhede van Graaff-Reinet en Swellendam
pasregulasies ingestel. Die meesters het die passe uitgereik. As ’n werker sonder ’n pas
van ’n plaas weggeloop het, het ’n kommando hom agtervolg.
Die inboekstelsel is ook van Wes-Kaapse plase ingevoer. Hier was verbintenisse tussen
slawemans en Khoi-Khoi-vroue algemeen. Boere het die kinders van sulke verhoudings
ingeboek totdat hulle 21 of 25 jaar oud was. Dié gebruik is formeel in 1775 ingestel, maar
vermoedelik is dit reeds vroeër toegepas. Die stelsel het op plase in die binneland ook só
begin, maar is weldra uitgebrei na gevalle waar albei ouers Khoi-Khoi was.

’n nuwe samelewing uit drie vastelande

Meesters het hierdie reëling gebruik om te sorg dat werkers nie wegloop nie. In 1809
was daar in ’n gebalanseerde verslag deur ’n Britse ofﬁsier, kol. Richard Collins, dié
opmerking: “’n [Khoi-Khoi] kan nou selde by verstryking van sy termyn wegkom. As hy
by sy meester in die skuld is . . . mag hy nie sy kinders saamneem nie, of word hy op ’n
belaglike voorwendsel aangehou, byvoorbeeld dat vee deur sy nalatigheid gevrek het, en
kan hy sulke eise net deur persoonlike diens bevredig.”
Daar is aanduidings dat daar in die laaste twee dekades van die eeu op sommige plase
in Graaff-Reinet verskriklike wreedhede plaasgevind het. Honoratus Maynier, vanaf
1789 die distriksekretaris, en vanaf 1792 die landdros, het Khoi-Khoi aangemoedig om
klagtes te lê teen meesters wat hulle mishandel het. Sulke verslae bevat getuienis van
swaar strawwe, en meesters se weiering om hul dienaars te laat trek. Daar was al hoe
meer verslae van Khoi-Khoi wat onder die Xhosa gaan skuil het. Hulle het sowel gewere
as perde, wat die grensburgers so ’n groot voordeel gegee het, met hulle saamgeneem.
Vlugteling-Khoi-Khoi het vee gesteel of vernietig, en landerye aan die brand gesteek.

Die Xhosa en die Boere
Die Xhosa en die naderende boere het mekaar in die 1770’s wes van die Visrivier teëgekom. Tydens ’n besoek aan die grens in 1778 het goew. Joachim van Plettenberg ’n paar
Gwali-hoofmanne gevra om die Vis- en Boesmansrivier as grens tussen die kolonie en die
Xhosa se grondgebied te eerbiedig. Die goewerneur het nie begryp dat die hoofmanne geen
reg gehad het om ’n ooreenkoms aan te gaan wat ander Xhosa-hoofmanne sou bind nie.
Om sake te vererger, het die regering die hele lengte van die Visrivier in 1780 as die grens
tussen die kolonie en Xhosa-gebiede verklaar. Die twee gemeenskappe kon nie sonder of
met mekaar oor die weg kom nie, en is vasgevang in ’n digte web waaruit hulle hul feitlik nie
kon loswikkel nie.
In die vroeë stadiums van die nedersetting in die Zuurveld het die burgers en Xhosa meestal
vreedsaam saamgeleef – of dis minstens hoe die Xhosa dit later onthou het. In 1819 het ’n
Xhosa-raadsman aan dié dae van kontak tussen wit en swart teruggedink: “Toe ons vaders
en die vaders van die amabulu (Boere) in die Zuurveld begin woon het, het hulle in vrede
saamgeleef. Hul troppe het op dieselfde heuwels gewei, en hul veewagters het dieselfde
pype saam gerook.” Die raadsman het die latere botsings voor die deur van veestropery deur
die Boere gelê, maar klaarblyklik was botsings oor weiveld feitlik onvermydelik namate die
gebied digter beset geraak het.

links: ’n Spotprent wat die inboekstelsel

veroordeel. Let op die kennisgewings teen
die muur. Dis onduidelik waarom die boer en
sy handlanger as Romeine uitgebeeld word –
miskien verwys dit na Romeinse slawerny.
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Bande wat skaaf en bind
In die grensgebied het die Xhosa en die Boere om beperkte grond en weiveld meegeding.
Terselfdertyd het hulle met mekaar handel gedryf. Al hoe meer Xhosa het as veewagters
op plase gewerk. Die Kompanjie het alle handel met die Xhosa verbied, maar burgers
het nogtans geesdriftig probeer handel dryf, want hulle kon beeste goedkoop in ruil vir
tabak, koper, yster en krale kry.
Anders as die Khoi-Khoi kon die Xhosa terugslaan as hulle gekul is, of hul vee gesteel
is. Kol. Collins skryf dat die Xhosa aanvanklik “hul vee en arbeid sonder ’n besef van die
waarde daarvan gegee het, maar nadat ’n bietjie ervaring hul oë oopgemaak het, was
struweling tussen hulle en die Boere die onvermydelike gevolg. Dié meningsverskille het
vyandighede geword.”
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(sterf 1778)
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(sterf 1892)
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M LAWU N D LAM B E

S IGCAWU

(sterf 1782) (sterf 1828) (sterf 1830)

SAN D I LE MAQOMA XHOXHO TYHALI

Die bande van arbeid het gebind en geskaaf. Talle Xhosa het op plase begin werk – soms
vir kos en soms vir krale, knope en snuisterye, of ’n verskalf of twee. Sommige burgers het
hul Xhosa-werkers geslaan en verneder soos die Khoi-Khoi, maar mishandelde werkers kon
hul hoofmanne vra om hulle te wreek. Talle jare later het ’n ou man van die pioniergrens
gesê: “Die [Xhosa] het hul hoofman vertel as hulle nie gereeld betaal is nie, of geslaan is,
en dan het hulle vee van die Boere kom steel om hulle vir die mishandeling te vergoed.”
Desondanks het die grensboere steeds Xhosa-bediendes in diens geneem. Terselfdertyd
was hulle bekommerd oor die talle Xhosa naby hulle, veral dié wat in bendes deur die
distrik getrek het. Hulle het al hoe meer geïrriteerd geraak deur gereelde versoeke van
Xhosa wat by hul huise aangeklop en vir “geskenke” gevra het.
Die dinge waaroor die Boere meerderwaardig gevoel het – die Christelike geloof,
monogame huwelike, kleredrag en die artefakte van die Westerse beskawing – het vir die
Xhosa min beteken. Die Xhosa het op hul beurt probeer om die Boere in hul netwerke te
verstrengel en hulle uiteindelik in hul samelewing op te neem, soos hulle met die KhoiKhoi-clans gedoen het. Handels- en militêre bondgenootskappe was deel van die Xhosa
se aanvanklike interaksie met ’n ander samelewing. Daarna het huwelike en ander vorme
van maatskaplike verkeer gevolg. Die inkomelinge moes egter Afrika-leierskap aanvaar
en skatplig aan die hoofman betaal, soos Xhosa-gebruike vereis het.
Die eerste grensoorlog
In 1779 het Willem Prinsloo, ’n boer van die omgewing van Bosberg naby die huidige
Somerset-Oos, ’n Xhosa doodgeskiet. Die insident het sommer gou in oorlog met strooptogte en teenstrooptogte ontaard. Die distriksowerheid op Stellenbosch het ’n kommando
onder Adriaan van Jaarsveld uitgeroep. Hulle het sowat 5 000 beeste teruggeneem en die
Xhosa oor die sentrale deel van die oosgrens teruggedryf.
Van Jaarsveld en sy manne het hulle aan massamoord skuldig gemaak. Toe hulle ’n groep
Dange teëkom, het Van Jaarsveld tabak na hulle gegooi en sy manne beveel om te skiet
toe die Xhosa besig was om dit op te tel. Die Xhosa het dié insident geslagte lank onthou
en Van Jaarsveld die bynaam “Rooi Kaptein” gegee.
Die middelpunt van interaksie tussen die grensboere en Xhosa het nou na die Zuurveld
verskuif. Dié is eng as die gebied tussen die Vis- en Boesmansrivier omskryf, maar meer
breedweg het dit die Sondagsrivier en Algoabaai ingesluit (sien kassie).
In 1786 het die regering ’n nuwe distrik met ’n drosdy op Graaff-Reinet geskep. Moritz
Hermann Otto Woeke is as landdros aangestel. Hy het gou besef dat dit onmoontlik is om
met net drie of vier bodes-polisiemanne wette in die distrik af te dwing. Wanhopig het hy
in ’n verslag genoem dat tensy hy deur 50 of 60 soldate gesteun word, “die verrotting sal
voortduur . . . en indien dit nie onderdruk word nie, sal dit tot só ’n mate toeneem dat
almal willekeurig sal optree en elkeen sal doen net soos hy wil”.
’n Nuwe grensdistrik
Talle Xhosa het vreedsaam op die plase gewoon, maar daar was gedurig konﬂik tussen die
Boere en die Xhosa in die Zuurveld. Die ongedurigheid is deur onderlinge konﬂikte vererger. Die Rharhabe-hoofman wou die Zuurveld-Xhosa onder sy gesag bring, en het die
Boere se hulp ingeroep. Toe Rharhabe in 1780 sterf, het Ndlambe, die regent, steeds
probeer om die hoofmanne van die Zuurveld-Xhosa met die hulp van die grenskoloniste
te onderwerp.
In 1792 het Ndlambe in Barend Lindeque, ’n veldkornet, ’n bondgenoot gevind. Lindeque
het ’n kommando opgeroep wat kortstondig met Ndlambe se manne saamgespan het om
die Zuurveld-Xhosa te probeer verdryf, maar ’n teenaanval het ’n ramp meegebring.
Ndlambe en sy manne het teruggeval, en die Zuurveld-boere moes die Zuurveld-Xhosa,
wat nie meer vir hul gewere bang was nie, trotseer.
Die Zuurveld-Xhosa het huise afgebrand, vee gesteel en veewagters doodgemaak en
selfs tot in die Swellendam-distrik deurgedring. Die koloniste het halsoorkop uit die suidoostelike deel van die kolonie gevlug. Net vier van die 120 plaashuise in die Zuurveld is
nie afgebrand nie. Sowat 300 gesinne het al hul besittings verloor. Dit was die grootste
ramp wat die Boere nog ooit getref het, en die ergste het nog voorgelê.

G R E N SOOR LOË

VOC-Grensoorloë
Eerste Oorlog 1779 – 1780
Tweede Oorlog 1792 – 1793
Derde Oorlog
1799 – 1802
Britse Grensoorloë
Vierde Oorlog
1811 – 1812
Vyfde Oorlog
1819 – 1820
Sesde Oorlog 1834 – 1835
Sewende Oorlog 1846 – 1847
Agtste Oorlog 1850 – 1851
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Ná 1775 was die Zuurveld verskeie
dekades lank ’n plek van skerp botsings.
Dis ’n gebied van sowat 150 km langs die
kus tussen die Vis- en Sondagsrivier. Die
weiveld is vir sowel skaap- as beesboerdery
geskik. Die riviervalleie, met hul geil, halfsukkulente doringboskasies en soetveld,
bied die hele jaar deur goeie weiding. Die
vroeë bewoners het dus meestal in die valleie gewoon en die vlaktes vir somerweiding gebruik.
Namate die Zuurveld digter bevolk geraak het, was dit al hoe moeiliker om die
vee in die somer in die suurveld en dan in
die winter in die soetveld te laat wei. Sulke
seisoensmigrasies het geskille oor weiveld
tussen verskillende gemeenskappe laat opvlam. Ander griewe het die geskille aangeblaas. Boere het gekla dat die Xhosa die
veld oorbewei en brand. Daarenteen was
die Xhosa altyd verstom oor hoeveel grond
’n enkele boer vir sy uitsluitlike gebruik kon
opeis. Dit was moeilik om die geskille met
geweld op te los. Die voordele wat hul gewere en perde die boere elders gegee het,
is hier geneutraliseer omdat die Xhosa in
die digte Zuurveldbos kon wegkruip. Tydens
’n vergadering van burgerofﬁsiere in 1794
het kmdt. Adriaan van Jaarsveld voorgestel: “. . . ter wille van vrede met die Xhosa
moet die Zuurveld, wat hul grond was, aan
hulle teruggegee word. “
Teen die begin van die 19de eeu het die
koloniste grootliks uit die Zuurveld gewyk. In
1820 is talle Britse setlaars as ’n menslike
versperring teen aanvalle daar geplaas.
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Die boere het in die Zuurveld met die
laer-taktiek vorendag gekom om hulle
teen ’n groot vyandige mag te verdedig.
Kmdt. Van Jaarsveld het opgemerk dit
was in wese ’n militêre kamp met 50 of

Boere het die laer-tegniek ontwikkel om hulle
teen groot vyandige magte te verdedig.

meer swaar waens in ’n kring getrek, met
doringtakke in die openings. Vier waens
is in die middel in ’n vierkant getrek, met
planke en huide bo-oor as beskerming vir
die vroue, bejaardes en kinders. Só kon

die boere hulself verdedig totdat daar
versterkings kom, of die vyand die aftog
blaas.

In 1793 het ’n kommando van burgers van Graaff-Reinet en Swellendam van die vee
teruggeneem, maar talle was steeds in Xhosa-besit, en die Zuurveld-Xhosa het gebly waar
hulle is. Die aanstelling van Honoratus Maynier as landdros van Graaff-Reinet in 1793
het sake vir talle Zuurveld-burgers net vererger. Hy is as ’n negroﬁel uitgebeeld, maar
was eerder ’n tipiese Kompanjiesbeampte, wat probleme met die Xhosa liewer wou
vermy omdat oorlog duur en die uitslag onseker was.
Grens-“republieke”
In 1795 het ’n burgerrebellie in Graaff-Reinet uitgebreek, wat gewentel het om ’n botsing
tussen die skaapboere van die Sneeuberg, wat wou hê dat die distrik die San moes bestry, en
die beesboere van die oostelike en suidoostelike wyke (Bruintjieshoogte en Zuurveld) wat
wou hê dat die Xhosa oor die grens verdryf en hul gesteelde vee herwin moet word. Maynier
het die rugsteun van al die heemrade en burgerofﬁsiere gehad en besluit om nie ’n kommando teen die Xhosa te stuur nie, want die bedreiging van die San was gevaarliker as ooit.
In Februarie 1795 het ’n groep gewapende burgers uit die suidooste by die drosdy
aangekom en Maynier beveel om te trap. Enkele van die heemrade en burgermagofﬁsiere
het beweer hulle tree namens die “volkstem” op, en het die administrasie oorgeneem.
Hulle het die driekleur-kokarde van die Franse Revolusie gedra, die distriksbestuur ’n
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“Nasionale Konvensie” genoem, en geweier om belasting aan die Kompanjie te betaal of
sy wette te gehoorsaam.
In Swellendam het ’n groep van 60 burgers wat hulself “Nasionale” genoem het, die
landdros in Junie 1795 afgesit. Dié was saam met Maynier aan die hoof van die onsuksesvolle 1793-kommando. Die rebelle het hul eie “Nasionale” landdros aangestel,
asook ’n nuwe bestuursliggaam, wat ook ’n “Nasionale Konvensie” genoem is, hulle teen
belastings en inﬂasie verset, en gevra dat die inboekstelsel na Khoi-Khoi-kinders uitgebrei
word, asook vir die reg om San-gevangenes as eiendom te besit, wat sou beteken dat hulle
soos slawe gekoop en verkoop kon word. Die Swellendamse rebellie het egter gou tot ’n
einde gekom.
Die rebelle se staatkundige opvattings was vaag. Hulle het nie republieke uitgeroep,
soos dikwels beweer word nie, maar wou eerder hê hul distrikte moet regstreeks onder
die nuwe republiek in Nederland val. Nederland was egter ver weg, en niemand kon aan
’n meganisme dink om regstreeks met die republikeinse regering in Den Haag kontak te
maak nie. Ná September 1795, toe die Britte beheer van die Kaap oorgeneem het, was
alles egter nie meer ter sake nie. Die Swellendamse rebelle het die aftog geblaas.
Die Graaff-Reinetse rebelle het maar ’n skyn van mag gehad. Ná die 1795-opstand het
die Kaapse regering die Graaff-Reinetse burgers se ammunisievoorraad afgesny. Tydens
’n vergadering in Augustus 1796 het die noordelike en westelike wyke besluit om Britse
gesag te aanvaar. Vroeg in 1797 het die rebelle aan die oosfront oorgegee.
In Nederland het die Kompanjie oplaas in 1798 onder sy skuldlas in duie gestort. Die
Bataafse Republiek het die taak om sy besittings te regeer, op die Raad vir Asiese Besittings oorgedra. Kort ná die ondertekening van die Vrede van Amiens in 1802 het die
Raad twee vername beamptes, J.W. Janssens en J.A. de Mist, gestuur om beheer oor die
administrasie aan die Kaap te neem. Die Kaap was nou onder die regstreekse beheer van
die Nederlandse regering. Oorlog het egter gou weer in Europa uitgebreek, en in 1806 het
Brittanje die Kaap weereens verower. Dit sou meer as ’n eeu lank ’n Britse kolonie wees.

’N

TYD VAN B EWI N D SVE RAN D E R I NG S

In die vroeë 1790’s het die Franse Revolusie nuwe spanning in Nederland ontketen.
In Januarie 1795 het Franse kavallerie Amsterdam binnegegaan, en Nederlandse revolusionêre het die Bataafse Republiek uitgeroep. Die Oranjegesindes is verslaan, en
die Stadhouer het na Londen gevlug. Op
31 Januarie het die “Tussentydse Verteenwoordigers van die Volke van Nederland”
die regte van man en burger verklaar. Die
Prins van Oranje het die Britse regering versoek om ’n gewapende mag te stuur om die
Kaap en alle ander Nederlandse besittings
in die buiteland in besit te neem.
In September 1795 het ’n Britse mag die
Kaap beset. Hy het ’n erg verdeelde wit bevolking aangetref. Die meeste van die topbeamptes van die Kaapse Oranjegesindes
was anti-revolusionêr en pro-Brits, maar
die burgers was meestal sterk pro-Frans,
pro-revolusionêr en anti-Brits. Genl. James
Craig het ná die Britse verowering van die
Kaap in September 1795 geskryf: “[Dit] is
seker dat die meeste mense tans met die
ergste Jakobynse gif besmet is.”

Tye verander
Kort nadat die Britse regering die Kaap in 1795 verower het, het die eerste behoorlike sensus
bepaal daar is sowat 20 000 koloniste, 25 754 slawe en ongeveer 1 700 vryswartes. Die
Khoi-Khoi en Basters is eers in 1820 getel, en toe was daar 25 975 van hulle. Teen 1800
was daar waarskynlik tussen 60 000 en 70 000 mense binne die kolonie se grense, sonder
om die Xhosa en San in enkele van die grensdistrikte by te reken. In die binneland was daar
op Stellenbosch, die enigste beduidende dorp, steeds minder as 50 huise.
Toe die Kompanjie se bewind in die Kaap in 1795 ineenstort, was dit die einde van die
ou wêreld van statusgroepe: die amptenare, burgery en slawe – elk met sy eie stel regte,
voorregte en verpligtinge, of regsonbevoegdhede en gebrek aan regte. Almal was nou
Britse onderdane, ’n woord met ’n heel ander betekenis as die woord “burger”, veral omdat
almal nou voor die reg gelyk beskou is. In wese was net die Europese koloniste egter nou
voor die reg gelyk. Nietemin het die koloniste enige soort gelykstelling verwerp, byvoorbeeld
wanneer ’n slaaf of afstammeling van ’n slaaf op dieselfde regte en voorregte aanspraak
gemaak het.
Die Britte het sterker as die Kompanjie daarop aangedring dat die Khoi-Khoi ’n toevlug
tot die howe moet kan neem en grond mag besit, maar in die praktyk het dié regte min
beteken, want die meeste Khoi-Khoi was nie Christene nie, en kon dus nie in die hof ’n eed
sweer nie. Sonder die eed het hul getuienis minder beteken. Boonop het feitlik geen KhoiKhoi grond besit nie. Lord Charles Somerset, die derde goewerneur van die tweede Britse
besetting, het gesê die Khoi-Khoi kan plase besit, maar in die praktyk het feitlik niemand
grond gekry nie.
Selfs ná 1828, toe die Khoi-Khoi kragtens Ordonnansie 50 “bevry” is, het die Britte net
aan aansoekers met genoeg geld grond toegeken, en feitlik geen Khoi-Khoi het dít gehad
nie. Daar was net een suksesvolle aansoeker om ’n plaas in die oostelike distrikte. Daarom
het burgers hulself steeds as meerderwaardige onderdane met spesiale regte en voorregte
beskou.
tye verander
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Die einde van die slawehandel

onder: ’n Veiling van slawe. Hoewel
Brittanje die slawehandel verbied het, het
bykans 40% van die boere by Stellenbosch
en Drakenstein in 1806 net slawe-arbeid
gebruik. Danksy slawe-arbeid het die
produksie van koring en wyn in die
Kaapkolonie tussen die 1790’s en 1820’s
verdriedubbel.

80

Die Britse oorname het aan die Kaapse ekonomie ’n sterk inspuiting gegee. Brittanje
was die grootste handelsnasie ter wêreld, en was vinnig op pad om die wêreld se nywerheidsleier te word. As ’n Britse kolonie was die Kaap nou veel hegter by die wêreld se
handelsnetwerke ingeskakel. Die plaaslike mark het sterk uitgebrei, wat ’n groot vraag na
slawe-arbeid geskep het om koring en wyn te produseer.
Omdat slawe een van die belangrikste besittings in die Kaapse kolonie was, sou enige
aanslag op dié instelling eienaars se welvaart ’n ernstige knou gee indien hulle geen kompensasie sou ontvang nie. Slawe het 13-17% van die totale waarde van bewerkbare plase
uitgemaak. Hulle was die grootse bate in die kolonie wat met ’n verband beswaar kon
word. Hoewel slawerny gewoonlik nie goed by stede aangepas het nie, was Kaapstad ’n
uitsondering, want die verhuring van slawevakmanne het in die 1820’s ’n opbrengs van
18% opgelewer.
In Brittanje het só baie druk vir die afskafﬁng van die slawehandel opgebou dat die nuwe
Britse regering aan die Kaap ’n mening oor die beëindiging van slawe-invoere na die kolonie
ingewin het. Hy het Willem Stephanus van Ryneveld, ’n progressiewe denker, in 1797 ’n
eenvoudige vraag gevra: kan die kolonie oorleef sonder om nog slawe in te voer?
Van Ryneveld het besef dat slawerny die burgers “lui, hoogmoedig en brutaal” gemaak
het, maar het betoog dit was ’n “noodsaaklike euwel”, wat net verwyder kon word deur
“die kolonie op te offer, en moontlik ook die arme slawe daarin”. Die beëindiging van
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slawerny sou “nie jare nie, maar waarskynlik eeue” lank duur. Sy gevolgtrekking was:
“Slawerny is opsigself hard, maar het in die kolonie ’n noodsaaklike euwel geword.”
Brittanje het die slawehandel in 1808 verbied. Desondanks het die produksie van sowel koring as wyn in die Kaapkolonie tussen die middel 1790’s en die middel 1820’s verdriedubbel. In 1806 het bykans 40% van die boere op Stellenbosch en Drakenstein net
slawe-arbeid gebruik. Slawe het nou duurder geword, en moes baie harder werk.
’n Slawe-opstand
Die kolonie is in 1808 geruk deur gebeure wat eerder ’n slawe-betoging as ’n opstand
was. Die grootste aanhitsers was twee Ierse matrose, James Hooper en Michael Kelly, en
twee slawe, Abraham en Louis. Hulle het slawe van die plase vir ’n opmars na Kaapstad
bymekaar gemaak. Hulle wou hê stadslawe moet by hulle aansluit om ’n nuwe regering
te skep wat vryheid sou afkondig. Sowat 300 slawe en enkele Khoi-Khoi-bediendes van
plase by Koeberg en Tygerberg het hul meesters se gesag uitgedaag en by die opmars na
Kaapstad aangesluit. Abraham het aan ’n slawevrou gesê: “Môre sal die troep (sic) ’n rooi
vlag hys en vir sy vryheid veg, en dan sal die slawevroue vir hul nooi ‘Jij’ kan sê.”
Die regter in die daaropvolgende hofsaak het dié aanspreekvorm “in die Nederlandse
taal as só oneerbiedig” beskou dat Abraham dit na sy mening net in die konteks van
weerstand en opstand kon gebruik het. Die opstand is gou onderdruk, en die regering het
die meeste slawe na hul meesters terug gestuur. James Hooper, Abraham en drie ander
slawe is wreed tereggestel.

Hutspot van botsings
Die Britte is sommer gou teësinnig by ’n grensgeskil betrek. Van 1799 tot 1836 het verskeie
sogenaamde grensoorloë tussen die Xhosa en die grensboere uitgebreek. Net soos voor
1795 was die botsings altyd oor vee en grond, en daar was nooit enige oorlogsverklaring
nie. ’n Mens kan die vyandighede as ’n verhewiging van strooptogte eerder as oorloë met
duidelike doelwitte beskou. Die oorloë het die konﬂik inderdaad eerder vererger as wat dit ’n
oplossing gebied het.
Die botsings is feitlik altyd deur ’n interne magstryd in onderskeidelik die Xhosa- en Boeregemeenskap aan die gang gesit. In die vroeë jare van die Britse bewind was daar steeds ’n
duidelike magsvakuum. Leiers het met onbesonne dade die brose magsewewig en stabiliteit
bedreig. Nou het daar ’n nuwe element bygekom: Britse goewerneurs en militêre ofﬁsiere wat
geen begrip vir die ingewikkeldhede van die grenskonﬂik gehad het nie, en hul eie oplossings
wou afdwing.

onder: Ngqika (1780-1829), kleinseun

van Rharhabe en die senior hoofman in die
westelike Xhosaland.

’n Onstuimige grens
Teen 1795 het Ndlambe, die regent van die Rharhabe, as die magtigste Xhosa-hoofman
in die westelike ﬂank van die Xhosa-samelewing uitgestaan. Omstreeks dié tyd is hy egter
omvergewerp deur Ngqika, wat toe maar 16 of 17 jaar oud was. Hy het na wes van die
Visrivier gevlug, waar hy sy gesag op die Zuurveld-hoofmanne probeer afdwing het.
In die vroeë jare van die eeu het dit gelyk of Ngqika ’n gedugte nuwe politieke mag
sou word. Hy was intelligent en vasberade, met ’n brandende ambisie en ’n meedoënlose
geaardheid. Hy het die mag gekonsentreer deur raadslede af te sit, hul mense onder sy
regstreekse heerskappy te plaas en gestorwe onderdane se hele boedel te gryp. Vroeg in
die 19de eeu het hy homself as opperhoof van al die Xhosa beskou, en die regering in
Kaapstad het hom as sodanig erken.
Die saad van sy val was egter reeds gesaai. Hy het nooit van die botsing met Ndlambe
herstel nie. Dié was steeds ’n gedugte teenstander. Oplaas het Ngqika ’n liggeraakte,
gierige en kortsigtige leier geblyk te wees wat sy mense vir persoonlike gewin verraai het.
Sy verbond met die grenskoloniste het hom niks gebaat nie. Sy honger na mag en rykdom
het talle volgelinge vervreem. Talle het oor die Visrivier na die Zuurveld getrek om van
hom weg te kom.
In die kolonie was daar steeds boere met griewe oor vee wat in vorige oorloë gesteel
is. Van dié ontevrede grensbewoners het vir Adriaan van Jaarsveld, ’n gewilde burgerhutspot van botsings
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COE N RAAD D E B UYS

Coenraad de Buys was een van die merkwaardigste ﬁgure aan die grens. Reisigers
beskryf hom met groot ontsag. Hulle noem
dat hy ’n imposante ﬁguur was – bykans
sewe voet lank (2,13 m) en met geweldige
selfvertroue. Vroeg in die 1780’s het hy op
’n plaas naby die Boesmansrivier in die
Zuurveld met ’n Baster-Khoi-Khoi-vrou, Maria van der Horst, gewoon. Hy het sewe
kinders by haar gehad.
Hy het die Visrivier oorgesteek en beeste
van die Xhosa gebuit. Langa, ’n Zuurveldhoofman, het beweer dat De Buys sy vrou
ontvoer en as ’n byvrou gebruik het, en
twee ander hoofmanne het gesê De Buys
het hul vroue en vee gegryp en “teruggehou”. Hy het later in Ngqika se woonplek
ver anderkant die grens gaan woon. Hier
het hy met Ngqika se ma getrou en sy
hoofraadgewer geword. Hy het ook ’n
Thembu-vrou geneem. In die Bataafse tydperk het hy na ’n plaas in die Langkloof verhuis, waar hy met sy Thembu-vrou en groot
gesin gemengde kinders gebly het.
Hy het die plaas in 1813 verlaat, moontlik omdat sy Thembu-vrou die bure ontstel
het. Hy het met sy gesin, talle bediendes
en ’n groot gevolg van Khoi-Khoi, Oorlams
en Basters noord na die sentrale Oranjerivierstreek verhuis. Hy het hulle in die mees
suksesvolle strooptog-gemeenskap in Transoranje georganiseer wat vee van ander
swart gemeenskappe en later al hoe meer
van Europese setlaars (sommige van hulle
sendelinge) gesteel het. Teen 1818 het hy
noord na die huidige Limpopo-provinsie getrek en met die Sotho-Tswana en moontlik
die Portugese by Mosambiek handel gedryf.
Hy het talle gemengde nasate nagelaat wat
later as die Buysvolk bekend gestaan en ’n
aparte gemeenskap gevorm het.
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kommandant, bevry toe hy vroeg in 1799 weens ’n klag van bedrog in hegtenis geneem
is. Die rebelle het net vae planne gehad, maar het gehoop dat Coenraad de Buys
(kyk kassie) Ngqika se hulp sou kry om hulle by te staan om die Zuurveld-Xhosa te
verslaan en enige Britse poging om hulle te onderwerp, af te weer. Niks het hiervan
gekom nie.
Die nuwe Britse heersers het die rebellie, later genoem die Van Jaarsveld-opstand,
gou onderdruk. Die aankoms van ’n Britse mag in die Graaff-Reinet-distrik, wat sowat
50 Khoi-Khoi-soldate ingesluit het, en die inhegtenisneming van die rebelleleiers, het
’n sterk indruk op die grens-Khoi-Khoi gemaak. Ongeveer 500 Khoi-Khoi-diensbodes
onder Klaas Stuurman het teen hul meesters in opstand gekom, gewere en klere gesteel,
en by die krygsmag aangesluit. Hulle het die bevelvoerder gevra om die Khoi-Khoi se
onafhanklikheid te herstel, en toe vertrek. ’n Hof het later verklaar dat die Khoi-Khoi
aangehits is, of opgetree het uit “hul opvatting van wat vryheid en gelykheid behels”.
’n Halsoorkop vlugtog
Die Britse mag het probeer om die opdrag uit te voer om die Xhosa uit die Zuurveld
te druk, maar toe hulle teenstand bied, het die troepe haastig na hul skip in Algoabaai
die aftog geblaas. Die Khoi-Khoi het agtergekom hulle word in die steek gelaat, en was
bang om na hul meesters terug te keer, dus het baie van hulle by die Zuurveld-Xhosa
aangesluit en op ’n breë front plase begin stroop. Daar was talle onder hulle wat in burgerkommando’s geveg het, en hul sterk en swak plekke geken het. Hulle het perde en
gewere gehad, en is deur groot getalle Xhosa-krygers te voet gesteun. Omdat die regering
die verskafﬁng van ammunisie gestaak het, was baie koloniste feitlik weerloos, en dus het
hulle halsoorkop gevlug. Die invallers het wyd en syd gestroop, plase afgebrand en vee
weggevoer. Teen middel 1799 het feitlik al die Zuurveld-boere gevlug.
Die situasie is vererger met die aankoms in Graaff-Reinet van eerw. Johannes van der
Kemp, ’n Nederlandse sendeling van die Londense Sendinggenootskap (LSG). Op die
dorp het hy vir James Read, ’n ander LSG-sendeling, ontmoet. Bykans 1 000 Khoi-Khoi
het op soek na kos en veiligheid op Graaff-Reinet toegesak. Landdros Maynier het voorrade voorsien en die sendelinge toegelaat om die koloniste se kerk vir godsdiensonderrig
te gebruik. Die Boere was van plan om die dorp aan te val, maar het oplaas toe nie.
Net voor die Britte se vertrek het hulle die twee sendelinge, Van der Kemp en Read,
’n verlate plaas naby Algoabaai gegee om daarop ’n sendingstasie te stig. Hulle het dit
Bethelsdorp genoem.
Die Xhosa-strooptogte het voortgeduur. Teen vroeg 1803 het waarnemers geraam dat
470 plase “afgebrand, geplunder en verlaat” is. Dit was bykans die helfte van die plase wat
in Graaff-Reinet en Swellendam geregistreer was. Na raming is 50 000 beeste en 50 000
skape gesteel. ’n Ryk Wes-Kaapse boer het gereken dit is sulke enorme verliese dat dit 15
jaar sou duur voordat Graaff-Reinet weer welvarend sou word.
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Die verteenwoordigers van die Bataafse Republiek wat die Kaap van 1803 tot 1806
bestuur het, was – soos die Britte – ontstig oor die wrede wyse waarop sommige grensbewoners hul bediendes behandel het. Die plase het egter arbeid nodig gehad, en die
Bataafse owerheid kon geen ander uitweg sien as dat die Khoi-Khoi na die plase moes
teruggaan nie. Die weerstand het verkrummel toe sommige hoofmanne grond aanvaar
het wat die regering hulle gebied het. Die regering het beter beheer oor die binneland
probeer uitoefen deur twee nuwe distrikte te skep, naamlik Tulbagh in die weste en
Uitenhage naby Algoabaai.
Brittanje het in 1806 nogmaals besit van die Kaap geneem. Op die grens het die stabiliteit bestendig agteruitgegaan, want niemand kon sy gesag afdwing nie. In 1807 is
Ngqika in ’n geveg deur sy teenstander Ndlambe verslaan. Hy het met sy volgelinge na
die Amatolaberge gevlug waar selfs sy eie kinders na oorlewering verhonger het. Ndlambe
en Chungwa was nou in beheer van die Zuurveld.

D I E AMAGQU N U KHWE B E
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TYHARA

TS HAKA

(sterf 1793)
CH U NGWA

(sterf 1812)
PHATO

KAMA
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“Behoorlik die skrik op die lyf jaag”
In die vorige veertig jaar was die Xhosa in die Boere se oë talle dinge – sommige was
vyande, maar ander handelsvennote, arbeiders en potensiële militêre bondgenote. In
plaas daarvan om die Xhosa oor die Visrivier te probeer dryf, en hul terugkeer onmoontlik
te maak, het die kommando’s eerder vee in die hande probeer kry.
Die Britse militêre magte het ’n radikale oplossing probeer bewerkstellig: totale
verdrywing deur ’n oormag. Vir kol. John Graham, die ofﬁsier wat dié verdrywing sou
uitvoer, was die Xhosa maar net “aaklige barbare”. Hy het beveel dat Xhosa-stroperbendes
na hul nedersettings agtervolg moes word waar “elke Kafferman” doodgemaak moes
word. Indien moontlik moes die hoofman “vernietig” word. Die doel was om die Xhosa
“ behoorlik die skrik op die lyf te jaag” en vrees by hulle af te dwing om te verhoed dat
hulle terugkom.
In die laaste maande van 1811 is ’n groot mag van 440 Britse troepe, 431 Khoi-Khoisoldate en 450 burgers saamgestel. In die eerste drie maande van 1812 het dié mag sowat
8 000 Xhosa uit die Zuurveld verdryf en hul oeste vernietig. ’n Reeks forte is langs die
grens gebou. Twee nuwe grensdorpe, Grahamstad en Cradock, is uitgelê.
Vir die Xhosa was die uitdrywing van 1811-1812, asook die opvolgoperasies, ’n nuwe
en verpletterende ervaring, gelyk aan totale oorlog. Hulle kon die lewensverlies, hoofman
Chungwa se dood in sy bed aan die hand van Britse soldate, en die vernietiging van
Xhosa-stamme in die Zuurveld nie verwerk nie. Hulle het agtergekom dat die kolonie
oor meer militêre en ander hulpbronne beskik het as waarvan hulle ooit kon droom. Die
kolonie het ook glad nie probeer om hulle in hul samelewing op te neem nie. Hulle is
weggejaag asof g’n mens met hulle wou saamleef nie. Die militêre ekspedisie het die
“andersheid” van Afrikane en Europeërs met felle krasheid belig.
“Streng en gelyke geregtigheid”
Die Britse administrasie het twee dinge gedoen om strenger beheer oor die grens uit te
oefen. Die een stap was ’n mislukking, die ander ’n sukses.
Die Hottentot-proklamasie van 1809 is uitgevaardig om die indiensneming en beweging
van die Khoi-Khoi te probeer beheer. Dit het bepaal dat skriftelike werkkontrakte opgestel moes word, en het alle Khoi-Khoi opdrag gegee om ’n “vaste woonplek” te kry,
want daarsonder sou hulle nie kon reis nie, behalwe as hulle ’n pas kon toon. ’n Werker
wat voor die verstryking van sy termyn van ’n onregverdige meester weggeloop het, was
dus ’n wetsoortreder. Die doel met die proklamasie was om die Khoi-Khoi te beskerm,
maar die wet het hulle eerder aan die magtiges se genade oorgelaat.
Die instelling van ’n jaarlikse rondgaande hof met Kaapse regters wat sake in die binneland aangehoor het, was ’n suksesvoller hervorming. Weens die talle klagtes van mishandeling deur Khoi-Khoi-arbeiders waarmee die sendelinge Van der Kemp en Read van
Bethelsdorp vorendag gekom het, het die hof van 1812 as die Swarte Ommegang bekend
geword. Vir die eerste keer is grensburgers in hul distrikte voor ’n hoër hof gedaag op
aanklagte wat hul bediendes teen hulle ingebring het.
Die regering het ook Khoi-Khoi-troepe by die grensposte geplaas om die landdroste

bo: Kol. John Graham het Grahamstad baie

kort ná die Vierde Grensoorlog (1811-1812)
gestig. In dié oorlog het hy ’n groot mag
ingespan om baie van die Zuurveld-Xhosa tot
anderkant die Visrivier te verjaag.
oorkant: Bethelsdorp, die sendingstasie

wat die sendelinge Johannes van der Kemp
en James Read in 1803 op ’n verlate plaas
gestig het.
hutspot van botsings
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by te staan. Hy het die leningsplaasstelsel beëindig, want dit is as ’n oorsaak van
wetteloosheid aan die grens beskou. Die nuwe stelsel van ewigdurende erfpagbesit het
meegebring dat plase opgemeet en die grense met bakens afgemerk moes word. Dit het
lank geduur voordat die proses afgehandel was en dit het by baie grensboere ’n gevoel
van onsekerheid geskep.
Die Slagtersnekrebellie

ANDRIES STOCKENSTROM

Andries Stockenstrom het van ’n vroeë ouderdom geglo dat billike regspleging die sleutel
tot stabiliteit aan die grens was. In 1811 het
die sendelinge Johannes van der Kemp en
James Read landdros Cuyler van Uitenhage
daarvan beskuldig dat hy die burgers openlik
bo die Khoi-Khoi voortrek. Hulle het volle gelykheid tussen koloniste en die Khoi-Khoi
geëis. Hoewel die burgers dié standpunt
sterk teengestaan het, het Stockenstrom –
toe net agttien en ’n kind van die Kompanjie
se hiërargiese sosiale orde – met die sendelinge oor gelykheid voor die reg saamgestem. Hy sou die res van sy lewe hierby hou.
‘‘Streng en gelyke geregtigheid ten alle koste
is die enigste veilige weg,’’ het hy beweer.
Stockenstrom het self slawe besit, en in ’n
mate was sy lewensuitkyk dieselfde as dié
van die paternalistiese Nederlandsprekende
koloniste. Weens sy sterk verbintenis tot die
oppergesag van die reg het hy die behoefte
aan omvattende hervormings sterk gesteun.
Hy was ’n welsprekende voorstander van die
standpunt dat die koloniste tot die saak van
hervorming oorgehaal moet word, eerder as
dat hervormings van buite op hulle afgedwing
word. Anders as die meeste goed opgevoede mense wat tydens die Kompanjie se
bewind aan die Kaap gebore is, het hy homself ’n Afrikaner en Boer genoem. Hy was
dapper, eerlik en baie onafhanklik, sonder
enige illusies oor die menslike natuur. Hy het
weggeskram van die skynheiligheid wat aan
elke kant van die grens so volop was. In 1816
het hy gesê ‘‘verreweg die meerderheid van
die Boerebevolking is nie teen gelyke geregtigheid vir swart en wit gekant nie’’. Volgens
hom was die ontoereikendheid van die regstelsel die kern van die probleem. Al is enkele
nuwe distrikte geskep, was die meeste plase
steeds baie ver die dorpe af, en dit was vir
meesters baie moeilik om klagtes by die
landdroste te gaan indien.
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in 1813 het Andries Stockenstrom, ’n twintigjarige adjunk-landdros op die pas gestigte
dorp Cradock, ’n groot uitdaging in die gesig gestaar. Vroeër die jaar het ’n Khoi-Khoiarbeider met die naam Booy ’n klag teen sy meester gelê. Dié meester was Freek
Bezuidenhout, ’n woestaard. Booy het beweer sy meester het sy lone teruggehou en hom
ernstig aangerand.
Bezuidenhout was een van talle ontevrede, betreklik arm koloniste in die afgeleë
gebied van Bosberg, Bruintjieshoogte en Tarka. ’n Tekort aan grond was ’n groot bron van
ontevredenheid, en die teenwoordigheid van Khoi-Khoi- en ander “gekleurde” troepe
onder die bevel van wit ofﬁsiere was nog een. Stockenstrom het later opgemerk: “. . . die
mense sê ‘die swart nasie word beskerm, maar nie die Christene nie’.”
Stockenstrom het mettertyd oor ’n tydperk van 25 jaar ’n merkwaardige loopbaan as
grens-administrateur beleef. Hy was eerlik, dapper en onafhanklik. Hy het hom verbind
tot die beginsels van streng orde, asook gelyke en onpartydige geregtigheid vir almal. Van
meet af was die saak vir Stockenstrom ’n duidelike keuse tussen orde en beskawing aan
die een kant, en anargie aan die ander.
Toe Bezuidenhout ’n dagvaarding verontagsaam, het die landdros ’n troep van twee
Britse ofﬁsiere en twaalf Khoi-Khoi-soldate na sy huis gestuur. Daar was ’n kortstondige
skermutseling, en Bezuidenhout is doodgeskiet. By sy begrafnis het sy ondersteuners ’n
plan gesmee om te rebelleer.
Die rebelle het onbekookte planne gehad. Een het voorgestel dat hulle ’n ooreenkoms
met Ngqika moes aangaan. In ruil vir die verdrywing van die Kaapse Regiment en alle
amptenare wou hulle hom die Zuurveld aanbied: van sy kant moes hy rebelle toelaat om
die vrugbare Katriviervallei in die Xhosa-gebied te beset. Burgers wat geweier het om
aan te sluit, is met die dood gedreig. Hul gesinne en eiendom sou aan die Xhosa gegee
word.
Stockenstrom het invloedryke burgers oorgehaal om die rebellie nie te steun nie.
Oplaas was daar maar net 60 rebelle, en hulle het later sonder verset oorgegee. Vyf
van die leiers is skuldig bevind en opgehang. Die meerderheid koloniste het die Britse
heerskappy nou aanvaar. In 1816 het Stockenstrom verklaar: “Verreweg die meerderheid
van die Boerebevolking is nie teen gelyke geregtigheid vir swart en wit gekant nie”. Hy
was oortuig die kernprobleem is dat die regstelsel ontoereikend was. Al is nuwe distrikte
geskep, was die meeste plase nog steeds baie ver van die dorpe af, en daarom was dit vir
baie meesters moeilik om by die landdros klagtes te lê.

’n nuwe samelewing uit drie vastelande

