
Britse wortels groei vas

Brittanje het die Kaap tussen 1795 en 1803 tydelik beset, en hoewel hy vasbeslote was 
om dit ná die tweede besetting van 1806 nie weer prys te gee nie, het die Kaap eers 
in 1814 formeel ’n Britse kolonie geword. In dié jaar het die groot Europese moondhede ’n 
vredesverdrag aanvaar om ’n einde te maak aan die oorloë wat kort ná die Franse Revolusie 
van 1789 uitgebreek het. Brittanje moes die welvarende Oos-Indiese en ander kolonies wat hy 
tydens die Napoleontiese Oorloë van Nederland verower het, aan hom terugbesorg, volgens 
die verdrag. Net die Kaap, en wat later Brits-Guinee sou word, het Brits gebly. Die Kaap sou 
tot 1910, toe dit deel van die Unie van Suid-Afrika geword het, ’n Britse kolonie bly.

Die bestuur van die Kaap was tussen 1795 en 1814 ’n hoogs frustrerende gedoente. 
In Londen het die Europese oorlog alles oorheers. Goewerneurs moes ses maande vir ’n 
antwoord op hul vrae wag. Daar was onsekerheid oor die onderskeie bevoegdhede van die 
burgerlike goewerneur en die militêre bevelvoerder. Die kolonie se fi nansiële administrasie 
was in ’n warboel. 

Voormalige Kompanjiesbeamptes het die goewerneurs aangeraai om omsigtig te werk te 
gaan. Dit het lank geduur voor Engels as die enigste ampstaal afgedwing is, en selfs toe het 
dit net in Kaapstad posgevat (kyk p. 96).

Toe lord Charles Somerset in 1814 goewerneur aan die Kaap word, was daar geen 
aanduidings dat die samelewing veel sou verander nie. Die koninklike opdrag het verklaar “u 
moet die administrasie van Geregtigheid en die Vrede van die Nedersetting so veel as wat 
omstandighede dit toelaat, uitvoer in ooreenstemming met die wette en instellings wat onder 
die Ou [m.a.w. Nederlandse] Regering bestaan het”. Die Britte het die Kaap regeer, maar 
aanvanklik was bitter min daarvan Brits.

Lord Charles Somerset was ’n opperste aristokraat, maar ongelukkig vir hom het hy juis 
regeer toe nuwe maatskaplike kragte, die gevolg van Groot-Brittanje se snelle ny wer heids-
omwenteling, die kolonie tref. Nie net is Somerset hierdeur oorweldig nie, maar die hele 
maatskaplike en ekonomiese orde wat in die Kompanjiestyd geskep is, is ook weg geswiep. 
Daar was ’n dubbele “ontploffi ng”: enersyds die vestiging van Britse setlaars in die grensgebied 
van die kolonie, en andersyds radikale bestuursveranderings. Dit het ver buite die kolonie se 
grondgebied ’n invloed gehad, en die raamwerk geskep waarbinne die geskiedenis van die 
volgende vyftig jaar hom sou uitspeel.

Lord Charles en die setlaars

Die proefneming met die 1820-setlaars het sy oorsprong in Groot-Brittanje gehad, en 
nie aan die Kaap nie. Teorieë oor “oorbevolking” het in Brittanje begin posvat as ’n 
geriefl ike verklaring vir die grootskaalse werkloosheid en politieke oproer wat die land 
ná die Napoleontiese Oorloë geteister het. Die minister van fi nansies het ’n toelaag van 
£50 000 goedgekeur om persone wat wou emigreer te help om na die Kaap te verhuis. 
Daar was meer as 80 000 aansoekers, en tussen April en Junie 1820 het sowat 4 000 
Engelssprekendes aangekom om hulle in die kolonie se oostelike distrikte te vestig – net 
langs die Xhosa-grens.

Die 1820-nedersetting was in wese niks meer as ’n politieke foefi e deur ’n Tory-
regering wat wanhopig na ’n manier gesoek het om te wys dat hy vir die werkloses omgee. 
Die ministerie van kolonies was terdeë bewus van die probleme wat die setlaars in die 
gesig sou staar. Die amptenare in Londen wat met dié onderneming gemoeid was, was 
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hoegenaamd nie van plan om die Kaapkolonie ’n stortingsterrein vir armlastiges uit 
Brittanje te maak nie. Verreweg die meeste van die setlaars was nóg mense met besittings 
nóg armlastiges; hulle was gerespekteerde individue met taamlike fi nansiële middele, 
maar sonder die nodige kapitaal om op hul eie ondernemings te begin. Hulle was nie 
plattelanders nie. Die helfte was stedelike vaklui, en was beslis nie van plan om op die 
landelike klein hoewes waar hulle aanvanklik gevestig is, te bly nie. Omdat baie van hulle 
geen bestaan as boere aan die Kaapse oosgrens kon maak nie, het hulle sommer gou tot 
die handel en vervaardiging toegetree.

Hulle was daaraan gewoond om geld vir transaksies te gebruik. Hulle het goedkoop 
maar aantreklike goedere soos tekstiel en ysterware by sowel die Hollandse boere as die 
Xhosa geruil vir waardevolle goedere soos beesvelle en ivoor wat op die Engelse mark 
hoë kontantpryse behaal het. 

Setlaars op soek na sulke ware het hulle al gou tot diep in Afrika se binneland begewe 
en ’n nuwe dinamiek van koloniale uitbreiding ontketen. Vir die koloniale Afrikaners, wat 
net vir oorlewing grond wou hê, was dit iets nuuts.

Die Britse setlaars het in Brittanje onder ’n beperkte demokratiese stelsel geleef en 
bepaalde regte geniet. Aan die Kaap het hulle soortgelyke regte verwag. Die naakte uit-
oefening van mag en van begunstiging wat lord Charles en sy binnekring openlik bedryf 
het, het talle klagtes en hofsake meegebring. ’n Vooraanstaande klaer was ene Bishop 
Burnett, ’n hereboer wat bankrot geraak het toe hy die monopolie op militêre kontrakte 
wat die staatsplaas by Somerset-Wes geniet het, wou breek.

Burnett se pogings om regsredres te kry het die arbitrêre aard van die Kaapse regstel-
sel en selfs die Romeins-Hollandse reg aan die kaak gestel. Die beskuldigde het geen 
reg gehad om sy eie getuies te roep of die aanklaer se getuies in kruisverhoor te neem 
nie. Die fi skaal, of aanklaer, was ook een van die regters, en daar was geen jurieverhore 
nie. Nie een van die vernaamste regsbeamptes kon behoorlik Engels praat nie. Bishop 
Burnett het verklaar dat hy ’n Engelsman in ’n Engelse kolonie is, en dat die Romeins-
Hollandse regstelsel ewe veel vir sy saak van nut was as “die wette van die Dene of die 
Kalmoek-Tartare”. Daar was nog opspraakwekkende sake, onder meer een wat geskimp 
het dat lord Charles hom seksueel met die verwyfde militêre sjirurg dr. James Barry 
wangedra het.

Vir Somerset was dit veral onhoudbaar dat verslae oor dié hofsake met die fynste 
besonderhede in George Greig se South African Commercial Advertiser verskyn het. Dit 
was die eerste onafhanklike koerant aan die Kaap (1824). Voorheen was die weeklikse 
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Government Gazette (Staatskoerant) die enigste toegelate nuusbron. Die owerhede het 
hul afkeer van ’n vrye vloei van inligting getoon deur beslag te lê op ’n drukpers wat hulle 
aan boord van ’n skip vol 1820-setlaars ontdek het.

Greig se eie pogings om ’n koerant op die been te kry, is ses maande lank vertraag. Greig 
het egter ontdek daar is geen wet wat publikasie verbied nie, en het toe voortgegaan. 

Terselfdertyd is Thomas Pringle en John Fairbairn, die redakteurs van ’n letterkun-
dige tydskriffi e, met vervolging gedreig. Hulle het op volle persvryheid aangedring, en 
oplaas geseëvier.

Ná ’n tweede opskorting weens volgehoue aanvalle op Somerset is die Advertiser 
se reg op publikasie in Oktober 1828 erken, en hierna was daar geen keer nie. Die 
Kaapse pers is uiteindelik kragtens Ordonnansie 60 van 1829 vry van regeringsbeheer 
gemaak, en toegelaat om te publiseer wat hy wil. John Fairbairn het redakteur van die 
Advertiser geword, en in die volgende twintig jaar het hy ’n sleutelrol in die stryd om 
meer demokrasie en ’n meer liberale Kaap gespeel (kyk kassie op p. 97.)

’n Revolusie in staatsinrigting

Die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie was ’n tipiese produk van die merkantilistiese 
eeu, wat deur hegte bande tussen die staat en handelsondernemings gekenmerk is. Sulke 
bande skep dikwels verwarring tussen openbare en private ondernemings, asook tussen 
die inkomste van die staat en dié van sy beamptes. Kaapse amptenare het hul salarisse 
dikwels aangevul deur verskeie onversoenbare ampte tegelykertyd te beklee. Die meeste 
van hul salaris het gekom van gelde wat vir hul dienste betaal is. Talle het tersluiks ook 
private ondernemings bedryf, en het sommer maklik aansienlike lenings, kontrakte en 
monopolieë (pagte) aan hulself toegeken.

Die Kaapse elite was maar bitter klein, en amptenare, handelaars en grondbesitters 
was deur bloed en huwelike in ’n hegte netwerk met mekaar verbind. ’n Voorbeeld is die 
Burgersenaat, ’n liggaam van vier lede wat Kaapstad se sake bestuur het. Hierdie liggaam 
het die belastings ingesamel, maar dié belastings tot voordeel van sy eie lede en dié se 
vriende bepaal. Die liggaam het ook verskeie ander vergunnings uitgedeel, byvoorbeeld 
die lisensiëring van slagters en bakkers.

Die netwerke van begunstiging en invloed wat Kaapstad oorheers het, is op kleiner 
skaal in die landelike distrikte herhaal. Die landdroste, distriksekretarisse en heemrade 
het aansienlike administratiewe magte ten opsigte van fi nansies, belasting en die toewysing 
van grond en arbeid gehad. Dié magte is selektief toegepas, en die heemrade was dikwels 
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links: Die spotprenttekenaar George 
Cruikshank se alarmistiese tekening wys 
wat daar volgens hom op die Britse setlaars 
van 1820 in Suid-Afrika wag – kannibale, 
huise wat brand en wilde diere.

OSSEWAENS: HOU LINKS

Daar was twee eeue gelede reeds kom-
mer oor die talle padongelukke in Kaap-
stad, en oor verkeersgeraas. Graaf Cale-
don, die eerste burgerlike goewerneur van 
die tweede Britse besetting, het tipies 
Brits beslis dat die kolonie die metropool 
se verkeersreëls moet gehoorsaam. Op 23 
Junie 1809 het hy die volgende proklama-
sie uitgevaardig:

Ek het berigte ontvang dat ongelukke dik-
wels voorkom, en dat dit groot gevaar mee-
bring, veral snags, weens die nalatigheid 
of wangedrag van Drywers van Rytuie, en 
veral Ossewaens wat tussen die Platte land 
en Kaapstad heen en weer ry. Ek beveel 
hiermee dat die volgende Regulasie streng 
gehoorsaam sal word.

Alle persone verstrek aan die Fiskaal of 
die Landdros van hul onderskeie Distrikte 
hul name, asook hoeveel Karre of Waens 
hulle besit, sodat dié geregistreer kan word, 
en hulle vir elke Wa by betaling van Ses 
Stui wers ’n sertifi kaat kan ontvang.

En sodat die Drywers van alle sulke Karre 
en Waens asook dié van hoegenaamd enige 
soort Rytuig die uiterste reëlmatigheid sal 
toon, beveel ek hiermee dat alle soorte 
Rytuie, hetsy deur Perde of Osse getrek, 
in ’n Straat of Pad links sal hou en altyd 
regs vir Rytuie van voor ruimte sal laat; en 
indien enige Rytuig, Kar of Wa skade op-
doen, terwyl hy aan die korrekte kant van die 
pad is, as gevolg van ’n ander wat aan die 
verkeerde kant is, die eienaar van daardie 
Rytuig, Kar of Wa nie net die skade sal her-
stel en daarvoor vergoed nie, maar boon op 
by weiering verplig sal wees om ’n boete 
van 20 Riksdaalders te betaal omdat hy 
die Wet oortree het . . .



skuldig aan “’n opoffering van die openbare inkomste, sy dit 
ter onderskikking aan hul eie menings, of in belang van hul 
bure”. 

Aangesien inkomste nie met uitgawes tred kon hou nie, het 
die vroeë goewerneurs groot hoeveelhede papiergeld ge druk. 
“Wat ons fi nansies betref, is ons heeltemal bankrot, en dit help 
nie om dit te probeer wegsteek nie,” het die Kaapse koloniale 
sekretaris in 1825 gemeld. “Ons het nie genoeg om ons eie 
salarisse te betaal nie.”

Die Kaap was nie die enigste pas verowerde kolonie in dié 
desperate toestand nie. Mauritius en Sri Lanka was in dieself-
de penarie, en in 1822 het die Britse regering ’n Kommissie 
van Ondersoek ingestel. Die kommissarisse was J.T. Bigge en 
W. Colebrooke. Min Suid-Afrikaners het al ooit van hulle ge-
hoor, of van lt.-goew. Richard Bourke, hul hoof. Nogtans het 
dié onbekende en beskeie burokrate in feite ’n “bestuurs-
revolusie” bewerkstellig wat die “droë vel” van die VOC-era 
“afgegooi” en die Kaapkolonie so goed hulle kon na die Britse 

beeld hervorm het.
Die kommissarisse se mikpunt was eers om ’n onafhanklike regstelsel te skep wat 

teen arbitrêre magsmisbruik en korrupsie in die administrasie sou waak. ’n Nuwe Hoog-
geregshof is dus geskep, met ’n hoofregter en prokureur-generaal uit Brittanje aan die 
hoof. In die toekoms sou alle regters uit die Britse balie gekies word, en alle Kaapse regs lui 
moes hul eksamens in Brittanje afl ê. Die hoftaal was nou Engels, en die juriestelsel van 
Engeland is in Kaapse howe ingevoer.

Saam met ’n onpartydige regstelsel is ’n doeltreffender en eerliker staatsdiens ingestel 
wat hom nie deur staatsgunste sou laat verlei nie. Staatsamptenare kon nie langer meer as 
een pos beklee nie, en kon ook nie hul salarisse in die vorm van kontantgelde vir hul dienste 
ontvang nie. Vestings van die ou Kaapse elite, soos die Burgersenaat en die Weeskamer, is 
hervorm of afgeskaf. Resident-magistrate het regspligte by die landelike distrikte se land-
droste oorgeneem, en burgerlike kommissarisse het belastings geïn, rekeninge bygehou 
en grond toegeken. Ordonnansie 33 van 1827 het die ou heemrade heeltemal afgeskaf.

Die kommissarisse was verteenwoordigers van ’n Britse regering wat tot die beginsels 
van vryhandel verbind was, en het dus niks gehou van die gefragmenteerde stelsel van 
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ingelui nie, maar ook Britse opvattings oor 
argitektuur, stadsbeplanning, kleredrag, 
embleme, etiket en talle ander aspekte 
saamgebring. Op Groentemarkplein het die 
Kaaps-Hollandse strooidakhuis (hierbo deur 
C. D’Oyly geteken) sy gewel én strooidak 
verloor. Dis duidelik sigbaar in die linkerhoek 
van die skildery onder deur Thomas Bowler.



huurgeld, tiendes en belastings waaruit die staat sy inkomste verkry het nie. Daar was ook 
talle lisensies, konsessies en monopolieë wat die staat se begunstigingsnetwerk in stand 
gehou het. Die monopolieë van slagters, bakkers, wynhandelaars en afslaers is afgeskaf. 
Plaaslike belastings en tiendes ook. Nuwe paaie, en die instelling van ’n posdiens, het die 
handel ’n hupstoot gegee. Die Grondraad is hervorm, en stappe is gedoen om te sorg dat 
landmetery vinniger en akkurater plaasvind.

Die kommissarisse se houding teenoor die kolonie se maatskaplike struktuur is ook 
deur hul verbintenis tot ’n vrye en doeltreffende ekonomie beïnvloed. Weens die swak 
administratiewe rekord van die ou stelsel was die kommissarisse van mening dat plaaslike 
partydigheid en rassevooroordeel Kaapse Afrikaners ongeskik vir amptelike poste gemaak 
het. Daarenteen het hulle geglo dat die onderdanige posisie van die Khoi-Khoi en vry-
swartes hul produktiwiteit beperk. Die doeltreffendheid van Khoi-Khoi-vakmanne wat 
behoorlik vergoed is, en die welslae van ’n Khoi-Khoi-boer naby Clanwilliam, het die 
kommissarisse laat glo dat die Khoi-Khoi en ander gekleurdes net persoonlike vryheid 
en besitveiligheid kortgekom het om “ywerige boere en gerespekteerde lede van die ge-
meenskap” te word.

Dié ekonomiese noodsaaklikheid was saam met die druk van sendelinge en liberale 
medemenslikheid verantwoordelik vir die beroemde Ordonnansie 50 van 1828, een van 
die hoekstene van wat later “Kaapse liberalisme” genoem sou word. Kragtens Ordonnansie 
50 is bestaande onderdrukkende wette herroep, dubbelsinnige arbeidskontrakte verbied, 
en die reg van Khoi-Khoi en vrye gekleurdes om op dieselfde grondslag as wittes grond 
en eiendom te besit, uitdruklik herbevestig.

Die tweede klousule was die belangrikste. Dié lui dat “geen [Khoi-Khoi] of ander 
vrye persoon van kleur wat wettig in hierdie Kolonie woonagtig is, aan verpligte diens 
onderworpe sal wees waaraan ander onderdane van Sy Majesteit nie onderworpe is nie, 
en ook nie aan enige beletsel, molestering, boete, gevangenisstraf of hoegenaamd enige 
straf . . . tensy ná hofverrigtinge volgens voorgeskrewe prosedures nie”.

Die bedoeling met Ordonnansie 50 was heel moontlik om arbeid op die plase van 
Afrikanerboere ook vir die Britse setlaars in die Oos-Kaap beskikbaar te maak, maar dit 
het die Khoi-Khoi minstens van die bedreiging van gedwonge arbeid onder die voor-
wendsel van rondloperwette bevry. Ordonnansie 50 het gekleurdes nie uit hul ekonomiese 
penarie gered nie. Arbeid is billiker tussen Engelse en Afrikaners versprei, en arbeiders 
se regte is tot ’n mate beskerm, maar die Khoi-Khoi was steeds vrye mense “wat moet 
werk om kos te kry”, eerder as onafhanklike produsente met hul eie grond. Gevolglik het 
veral die Wes-Kaap steeds dieselfde basiese klasse-struktuur as in die dae van slawerny 
behou, al is die onderskeid nie meer tussen vrye en onvrye mense getref nie, maar tussen 
rykes en armes.

Die beëindiging van slawerny

Die regering moes vir lang tydperke aandag aan grensbotsings gee, maar ’n ander maat-
skaplike kwessie was selfs belangriker. Dit was die versagting van slawerny, as voorspel 
tot die bevryding van slawe. Dit is in drie stadiums gedoen: eers is die slawehandel in 
1808 verbied, toe was daar versagtingsmaatreëls, en oplaas afskaffi ng. Die proses het 
geen verset onder eienaars óf slawe meegebring nie. Dit was nie omdat die regering dit 
só goed behartig het nie, maar omdat die magtigste ryk op aarde ’n kolonie met betreklik 
min slawe en koloniste bestuur het.

Ná die Britse beëindiging van die slawehandel in 1808 het die prys van slawe aan die 
Kaap tot 1824 vervierdubbel. Terselfdertyd het die regering stappe gedoen om slawerny 
draagliker te maak. Die verbod op die verkoop van Christenslawe is opgehef, maar slawe 
wat gedoop en aangeneem is, het voorregte gekry, soos die reg op ’n wettige huwelik, die 
reg dat hul kinders gewettig kon word, en die vryheid om kerkdienste op bepaalde tye 
by te woon.

Vir die meeste eienaars was Christenslawe steeds ’n veels te groot risiko: hulle het 
ge  vrees dat hulle hul belegging in sulke slawe sou verloor, of beheer oor die slawe sou 
prysgee. Die vrystellingskoers het ewe laag gedaal as in die Suide van die VSA – die 
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slawesamelewing met die laagste vrystellingskoers in Noord- en Suid-Amerika. Tussen 
1808 en 1824 is slegs 86 slawe, of gemiddeld ses per jaar, uit ’n totaal van meer as 35 000 
slawe gedoop.

Slawe en hul godsdiens

Teen 1825 het talle slawe die Christendom as die godsdiens van hul eienaars beskou, en 
omdat Christenkerke se deure vir hulle gesluit was, het al hoe meer van hulle die Islam 
aanvaar (kyk ook p. 101). In 1825, die eerste jaar waarin rekords gehou is, was daar 846 
manlike en 422 vroulike Moslems. Sommige waarnemers reken die meeste slawe in Kaap-
stad was teen die middel-1830’s Moslems. Die owerhede het oor die vinnige verspreiding 
van die Islam begin bekommerd raak.

Slawe-eienaars het geleidelik gesorg dat al hoe meer slawe na die Christendom oorkom. 
Hulle het begin glo dat die Christendom hulle sal help om hul slawe makliker te beheer, 
eerder as dat dit hulle sou hinder. Landdros Stockenstrom en die heemrade van Graaff-
Reinet het in 1826 in ’n brief geskryf: “[Hoe] meer hulle [die slawe] godsdiensbeginsels 
hul eie maak, hoe beter deug hulle as dienaars, en hoe meer baat hul eienaars.” Die Ned. 
Geref. Kerk het dit egter grootliks aan die Zuid-Afrikaansche Zending Genootschap en 
ander sendelinge asook die Engelse kerke oorgelaat. Tot op bevrydingsdag is bitter min 
slawe in die Ned. Geref. Kerk gedoop en aangeneem.

Bevryding van die slawe

Selfs in 1825 het alle tekens daarop gedui dat slawerny nog baie lank ’n permanente ken-
merk van die lewe aan die Kaap sou bly. In die voorafgaande dekade het wynboere ná 
’n vermindering van die Britse tarief op Kaapse wyn ’n opbloei beleef. Groot kapitaal-
bedrae is in slawe opgesluit, en die prys van slawe was steeds hoog. Toe verander alles vin-
nig en radikaal. Brittanje het die tarief op Europese wyn in 1825 verminder, en Kaapse 
wyn kon skaars meeding. Die wynbedryf, asook die hele Kaapse ekonomie, het in ’n diep 
depressie verval.

Wes-Kaapse slawe het skerp in waarde gedaal, en dit was skielik veel minder wins-
gewend om in slawe te belê. Eienaars wat slawe op krediet gekoop of as sekuriteit vir ’n 
lening aangebied het, het bankrotskap in die gesig gestaar. Hulle kon maar net hoop dat die 
regering hulle sou red deur genoeg vergoeding te betaal wanneer die slawe vrygestel word.

Talle slawe-eienaars het geglo hul ou paternalistiese wêreld gaan ineen stort. Die her-

regs: Vir talle slawe was die Christendom 
die godsdiens van slawebesitters, en baie van 
hulle het eerder die Islam aangehang.
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vormingsmaatreëls het hulle ontstel, soos ’n ordonnansie wat howe toegelaat het om ’n 
slaaf se getuienis sonder ’n kolonis se bevestiging te aanvaar. ’n Memorandum van 1826 
uit Stellenbosch het gekla dat dié praktyk ’n slawe-eienaar, wat belasting moes betaal en 
die kolonie moes help verdedig, aan ’n slaaf ondergeskik gestel het.

Die Nederlandstalige koerant De Zuid-Afrikaan, wat in 1830 die eerste maal verskyn 
het, het die gevoelens van Afrikaner-slawe-eienaars verwoord. Die blad was ontstoke toe 
die regering regulasies uitgevaardig het wat lyfstraf vir slawe beperk en protesvergaderings 
teen dié maatreël verbied het. In 1831 het ’n nuwe maatreël slawebeskermers die reg 
gegee om slawekwartiere te inspekteer, en boere verplig om hul strafrekordboeke twee 
maal per jaar in te handig. Op Stellenbosch het dit byna oproer veroorsaak. De Zuid-
Afrikaan het openlik oor verset gepraat, en oor “die regte van Hollandse burgers en die 
lengte van Boere-gewere” gewaarsku.

Die regering in Londen het die burgers se voorstelle vir die geleidelike vrystelling van 
slawe nie ernstig oorweeg nie, want hy was – tot ’n mate geregverdig – oor hul motiewe 
agterdogtig. Hy het ook geweet daar was drukgroepe in Londen ten gunste van ’n spoe-
dige afskaffi ng van slawerny. Hy het op summiere afskaffi ng in al sy kolonies besluit, met 
geldelike vergoeding vir eienaars. Slawe sou op 1 Desember 1834 vrygestel word, maar 
sou nog vier jaar lank as ingeboektes vir hul meesters moet werk, en dan op 1 Desember 
1838 heeltemal vry wees.

Slawe-eienaars het die onvermydelike aanvaar, maar die karige vergoeding het hulle 
gegrief. (Die regering het £34 per slaaf betaal – veel minder as die £73 wat bereken is 
deur die komitee wat ’n geldelike waarde op die kolonie se slawe moes plaas.) Nog ’n grief 
was dat die vergoeding net in Londen betaal sou word, en min boere kon self soontoe 
gaan. Agente moes dus hul eise behartig, en dié het self ’n stewige deel ingepalm.

Die verrassing van Bevrydingsdag

Meesters en slawe het Bevrydingsdag met heeltemal verskillende verwagtings benader. 
Die slawe het vurig vir dié dag gebid, maar met min benul oor wat hul nuwe status sou 
meebring. Die meesters het gevrees die slawe sou in ’n orgie van wraak verval, en dat die 
maatskaplike bestel ineen sou stort.

Almal was oor Bevrydingsdag op 1 Desember 1838 verbaas. Die hemele het nie neer-
gestort nie; dit het net gestort. Gelowiges het probeer uitpluis watter hemelse betekenis 
daar in drie dae van swaar reën, riviere in vloed en sneeu op die berge gedurende ’n 
somersmaand geskuil het. Sommige slawe het gereken dit simboliseer die trane van slawe 
wat voor bevryding gesterf het, maar vir slawe-eienaars was dit ’n goddelike ingreep om 
die kolonie van allerlei rampe te red.

Die Tulbagh-korrespondent van De Zuid-Afrikaan het berig dat voormalige inge-
boektes “stil, ordentlik en vreedsaam” was, en voeg toe by: “Ons beskou die weer as ’n 

bo: ’n Slaaf juig oor sy vryheid, soos deur 
F.T. I’Ons geteken.

onder: Vryheidsdag, 1 Desember 1838. 
Bevryde slawe ruk op om hul vryheid te vier. 



bestiering . . . meestal het dit samedrommings van leeglêers verhoed, en die gevolge 
daarvan; dit het ook onbetaamlike feesvierings en dronkenskap verhoed wat maar net 
tot euwels aanleiding sou kon gee.” Berigte uit ander dele dui daarop dat verreweg die 
meeste voormalige ingeboektes sober en ordelik was, en dat talle van hulle kerk toe 
gegaan het. Op Stellenbosch het hulle die kerk van die Rynse Sendinggenootskap op die 
Braak met elk van die drie dienste tot oorlopens vol gepak.

Die nadraai van bevryding

Die koloniste het ’n massiewe arbeidstekort gevrees, maar soos ’n waarnemer, H. 
Calderwood, in Desember 1838 tereg opgemerk het: “[D]it is belaglik om te sê dat hulle 
[die bevryde slawe] sal weier om te werk. Almal weet baie goed hulle sal móét werk vind 
of verhonger.” Talle het by hul base aangebly, maar ewe veel het hulle vir ’n dag of twee 
of permanent verlaat. Tussen een- en tweeduisend gewese slawe het opslaanhuise op 
staatsgrond aan die rande van die dorpe gebou, en miskien nog ’n duisend het op die 
sendingstasies gaan woon. Omdat die regering geen grond vir kleinboerdery beskikbaar 
gestel het nie, moes die meeste noodgedwonge gewone arbeiders bly.

Vrylating het wel veranderings in arbeidsverhoudinge op die plase meegebring. Die 
dae van volkome onderdanigheid was verby. A.J. Louw, ’n welgestelde boer van Koeberg, 
het in Desember 1838 gekla: “Hulle kom ná sonop op die lande aan, en as ons daaroor 
suur lyk, loop hulle weg en los die werk net so.” Werkers het meestal van langtermyn-
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bo: Die slaaf Katie Jacobs, afgeneem saam 
met twee van haar agter-agterkleinkinders.

Slegs een volledige onderhoud met ’n 
Kaapse slaaf is aangeteken. Dit is in 1910 
met Katie Jacobs gevoer toe sy 96 jaar 
oud was, en in haglike omstandighede in 
Distrik Ses in Kaapstad gewoon het. Sy is 
ses jaar ná die beëindiging van die slawe-
handel gebore. Slawe-eienaars was vir 
wettige slawe geheel en al op die binne-
landse slawehandel aangewese. Die lede 
van slawegesinne – soos Katie se verhaal 
toon – is in dié tyd dus dikwels geskei. 
Slawe het dikwels deel van die eienaars 
se gesin geword, soos met Katie gebeur 
het. Katie was ’n soogvrou, huishulp, plaas-
werker en skaapwagter vir die Mostert-
gesin in die Swartland. Behalwe dat sy mans-
klere moes dra, was haar ervaring tipies 
van ’n Kaapse slawevrou.

“Ek is op mnr. M[ostert] se plaas naby 
Kalbaskraal gebore,” onthou sy. “Ek weet 
nie presies watter dag dit was nie, maar ek 
was 19 of 20 jaar oud toe ek bevry is. My 
pa was Malgassies, en my ma ’n Kaapse 
vrou. Ek was baie jonk toe ek begin werk 
het. Toe my baas te oud word om te boer, 
het hy die meeste van sy goed onder sy 
seuns verdeel. Hy het hulle as boere in die 

omgewing gevestig. Saam met ’n klompie 
vee en perde is ek aan baas Kootjie ge-
gee; my ma en nog vee is aan ’n ander 
seun by Franschhoek gegee. Ek het my ma 
nooit weer gesien nie, en ek weet ook nie 
wat van haar geword het nie. Ek het nie ge-
weet hoe lank dit sou vat om na Fransch-
hoek te gaan nie, maar ek wou my ma dik-
wels baie graag sien. Die baas het altyd 
geweier as ek vra. Ek dink hy was bang ek 
sou nie terugkom nie.”

Sy gaan voort: “Ek het ’n man gehad, al 
was ons nie wettig getroud nie. My eerste 

kind is vroeg dood. Ek was gesond, en om-
dat my miesies taamlik sieklik was, het ek 
haar eersgebore seun en erfgenaam se 
pleegma geword. Hulle het my in dié tyd 
goed versorg, en ek was deel van die ge-
sin; ek moes op die eetkamervloer naby 
die slaapkamer se deur slaap om naby te 
wees wanneer die baas nog melk wou 
drink. Een aand word ons aangesê om die 
volgende oggend ons beste klere aan te 
trek en vir opdragte te wag. Dié dag stap 
ons almal by die eetkamer in, en daar ver-
tel ’n magistraat uit die bloute vir ons dat 
ons oor vier jaar vry gaan wees.

“My baas het aangebied om Jacob [Ka-
tie se man] en my vir onderskeidelik £1 10s 
en 10s per maand in diens te neem, plus 
kos en verblyf. Jacob wou opsluit weggaan 
uit die distrik waar hy soveel gely het. My 
miesies het gehuil. ‘Nee, jy moet bly!’ het 
sy uitgeroep. ‘Dink aan my seun wat jy ge-
soog en opgepas het, en wat so lief vir jou 
geword het. Wat gaan van hom word? 
Nee; jy moet bly; jy kan nie gaan nie!’

“Oplaas het my man bes gegee, en ons 
het nog drie of vier jaar lank op die plaas 
aangebly.”

DIE LEWE VAN KATIE JACOBS, ’N SLAWESOOGVROU



kontrakte weggeskram. ’n Korrespondent het aan De Zuid-Afrikaan verduidelik: “[Hulle] 
was meestal harde behandeling gewoond, en het gesien hoe hul ras onder swak base ly, 
daarom is hulle onwillig om lang kontrakte aan te gaan voordat hulle vasgestel het van 
watter soort baas dit was.” Die korrespondent voeg by dat die base “die sweep, die kats 
en die sambok té kwistig” gebruik het.

Base moes nodgedwonge dagarbeiders gebruik. Hiervan het hulle niks gehou nie. 
Kontantlone was egter steeds baie laag, en werkers is grootliks met kos, wyn (’n voort-
setting van die dopstelsel waarvolgens gul hoeveelhede drank voorsien is), klere, huise en 
vee betaal. Terwyl sommige as slawe grond vir groentetuine en weiding vir hul vee gekry 
het, het dit ná bevryding ’n deel van die stelsel van arbeidsverhuring geword. Base wou 
steeds ’n rondloperwet hê om ’n goedkoop en inskiklike arbeidsmag te verseker, maar die 
regering het geweier.

Die vrese oor die ineenstorting van die landbousektor is nie bewaarheid nie. Tussen 
1834 en 1842 het koring- en gortproduksie met ’n derde gedaal, en toe weer die vlakke 
van voorheen bereik. Wynproduksie is nie veel geraak nie. Teen die middel-1840’s was 
produksie weer op dieselfde vlakke as voor die bevryding.

Godsdiens en kultuur

Die Christelike kerk het feitlik geen rol gespeel om slawerny aan die Kaap te beëindig 
nie. Van die 1820’s het vername koloniste egter klem geplaas op die rol wat die kerk kon 
speel om die oorgang van slawerny na vrye arbeid te vergemaklik. Die gedagte dat dit 
moeilik is om ’n gedoopte Christen-slaaf te dissiplineer omdat die slaaf hom as ’n gelyke 
sou beskou, het moeilik gesterf. In die eerste helfte van die 19de eeu het die Christen- en 
Moslem-geloof vinnig onder die slawe posgevat. Sowel Christen-sendelinge as Moslem-
imams het na meer as net hul volgelinge se geestelike welsyn omgesien. Hulle het slawe 
en Khoisanwerkers gehelp om by ’n harde en wrede wêreld aan te pas, en in sommige 
gevalle om die regstelsel te benut om reg te laat geskied. Sowel die Christendom as die 
Islam het geletterdheid beklemtoon – nie as ’n doel in eie reg nie, maar om die heilige 
boodskap te verstaan. Godsdiens en onderwys het tot aan die einde van die 19de eeu 
nou met mekaar geskakel.

Talle Europeërs in die kolonies het hulle nie te veel aan kerkbywoning gesteur nie, 
maar vir die meeste het die godsdiens hul wêreld verklaar. Die koloniale staat het aanvaar 
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bo: Jacob en Lotje, slawe op die plaas 
Langverwacht tussen Stellenbosch en 
Kuilsrivier. Hulle het aan die De Waal-gesin 
behoort. 

onder links: Die Christendom én die Islam 
het klem op geletterdheid gelê. Godsdiens en 
onderwys was dus nou verweef. Die prent is 
van die ou skool in Noordhoek. 



dat ’n enkele ortodokse waarheid die geheime van die skepping en die lewe blootlê, en 
het daarom sy bes gedoen om godsdienseenvormigheid, en indien moontlik ’n enkele 
kerkverband, af te dwing. Die Christelike geloof het ’n Europese kolonis se stand in die 
wêreld bepaal. In die 17de en 18de eeu was die benaming “Christen” in die Europese 
kolonies veel meer as net ’n godsdiens-aanduiding. Dit was eerder ’n geval van “ons teen 
hulle”. Soos Winthrop Jordan, ’n kenner van die Amerikaanse kolonies, skryf: “ ’n Christen 
was beskaafd, in teenstelling met barbaars, Engels eerder as ’n Afrikaan, en wit eerder 
as swart.” 

Die Kaapse koloniste was selfs meer geneig om hul Christelike geloof as ’n politieke en 
maatskaplike identiteit in te span – moontlik omdat geen enkele Europese nasie die Kaap 
gekoloniseer het nie. Burgers het hulself dikwels Christene genoem, en is so genoem 
deur ander. ’n Grensbewoner wat twee lede van sy gemeenskap in die geselskap van ’n 
Khoi-Khoi en ’n Engelsman sien aankom het, het opgemerk: “Hier kom twee Christene, 
’n [Khoi-Khoi] en ’n Engelsman.”

Verspreiding van die Woord, en geletterdheid

In die eerste eeu van die nedersetting was die burgers nie juis godsdienstig of nou 
aan die kerk verbonde nie. In 1743, ná ’n toer deur die kolonie, skryf die Nederlandse 
amptenaar G.W. van Imhoff: “ Die grootskaalse onverskilligheid en onkundigheid in die 
grensdistrikte laat dit meer na ’n versameling blinde heidene as ’n kolonie van Europese 
Christene lyk.”

Heelwat hiervan was aan die Kompanjie se verwaarlosing te wyte. Dié het onmiddellik 
ná die stigting van die nedersetting die eerste gemeente geskep, maar het meer as 30 jaar 
gewag om die volgende gemeentes op Stellenbosch (1686) en Drakenstein, later Paarl, 
(1691) te stig. Sowat 50 jaar later, en slegs ná Van Imhoff se verslag, is nog twee gestig: 
Op Roodezand (tans Tulbagh) in 1743 en op Swartland (tans Malmesbury) in 1745. Nog 
50 jaar het verloop voordat nog twee bygevoeg is: Graaff-Reinet in 1792 en Swellendam 
in 1798.

Van die 1790’s af het ’n godsdiensontwaking oor die kolonie gespoel, en daar was 
’n bestendige toename in burgers wat as lede van die kerk aangeneem is. So sterk het 
die godsdienslewe gegroei dat ’n reisiger in die 1830’s verklaar: “Die Afrikaners is beslis 
die Godvresendste mense op aarde.” Nog een het die burgers beskryf as “’n ernstige 
en godsdienstige volk . . . met sterk sentimente van ware vroomheid . . . [Hulle] is 
getroue lede van die Christelike kerk.” Burgers langs die afgeleë grens het tot 800 km 
gereis om hul kinders by Roodezand te laat doop en aanneem. Ouers het gewoonlik net 
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onder: In 1799 het die koloniste die eerste 
plaaslike sendinggenootskap, die Zuid-
Afrikaansche Zending Genootschap, gestig. 
Hierdie ZAZG-kerk staan nog steeds in 
Kaapstad se middestad.

heel onder: Burgers was bereid om van 
die afgeleë grensgebied te reis sodat hul 
kinders gedoop en aangeneem kon word. Hier 
trek hulle vir nagmaal op Colesberg saam, 
soos in Andrew Smith se joernaal afgebeeld.

oorkant: Boere het onderwys meestal in die 
hande van ’n reisende onderwyser of “knecht” 
gelaat. Hier rook een sy pyp.



toestemming tot ’n huwelik gegee as albei huweliksgenote aangeneem was. Aanneming 
is as noodsaaklik vir volle inlywing by die burgergemeenskap beskou.

Nóg die Kompanjie nóg die burgers het juis sendingywer getoon. Daar was geen 
onafhanklike kerkorde wat sendingwerk gedoen het soos die Jesuïete wat die Katolieke 
geloof in ander kolonies versprei het nie. Die enkele leraars in die kolonie was dienaars 
van die Kompanjie, met nóg die hulpbronne nóg die drang om na die geestelike behoeftes 
van ander mense as burgers en ander van Europese afkoms om te sien. Die bekering van 
slawe of Khoisan sou hulle niks in die sak bring nie. Slegs mense wat vir uiters gelowige 
base gewerk het, is bekeer.

In 1799 het die koloniste op versoek van ds. Michiel Christiaan Vos, ’n Kaaps-gebore 
leraar, en dr. Johannes van der Kemp, ’n Nederlands-gebore sendeling, die eerste plaas-
like sendinggenootskap gestig – die Zuid-Afrikaansche Zending Genootschap. Die genoot-
skap het kapelle, bekend as “gestigte”, in Kaapstad en in die weste van die kolonie opgerig 
waar gekleurde Christene kon aanbid. Buitelandse sendinggenootskappe het ook aktief 
by die sending in die kolonie betrokke geraak.

Aan die Kaap was Christenskap en die besit van slawe nou verbonde. Maar dit was ook 
die Christelike kerke wat van die 1780’s af slawerny die stryd aangesê het. In 1824 het die 
hoofregter, Johannes Andreas Truter, in ’n toespraak voor die Zuid-Afrikaansche Zending 
Genootschap hierop gewys. Hy het ook gesê dat die Kaapse kerk ’n belangrike rol het om 
die oorgang na ’n nuwe arbeidsbestel te vergemaklik. Alle Christelike genootskappe moes 
werk maak van ’n toekomstige orde waarin die voormalige slaaf sy baas “uit liefde vir sy 
plig” sou dien, terwyl die baas die slaaf “met Christelike verdraagsaamheid behandel”. 

Die kerk was ook die vernaamste instelling wat oor onderwys begaan was. Ondanks hul 
vroomheid was die koloniste verbasend laks oor hul kinders se opvoeding. In 1812 het die 
regters van die Rondgaande Hof die “miserabele stand van onderrig en beskawing van 
die jeug, wat ons bykans orals teëgekom het” betreur. Die koloniste se kinders is eintlik 
maar net basiese geletterdheid en die allernodigste kennis van Calvinistiese leerstellings 
geleer. Talle het glad nie skool toe gegaan nie. In 1812 het die regters gevind dat heelwat 
kinders uit welgestelde gesinne nie kon lees of skryf nie. Vroeg in die 19de eeu het net 
100 uit 3 000 wit kinders in die Graaff-Reinet-distrik ’n formele opvoeding gekry.

Op sommige kerkplekke was die koster ook onderwyser wat ’n bietjie geleerdheid kon 
oordra. Boere het dié taak gewoonlik aan ’n rondreisende leermeester of kneg oorgelaat. 
In 1804 het John Barrow geskryf: “Op een plek waar ons verby gegaan het, het die 
skoolmeester die ploeg getrek, terwyl ’n Khoi-Khoi die eerbaarder taak gehad het om die 
ploeg te stuur.” Selfs in Kaapstad was daar maar ’n fl ou aandrang op onderwys onder die 
koloniste. In 1809 was daar ses Nederlandse skole met ’n totaal van 515 leerlinge, teenoor 
twee slaweskole met ’n totaal van 1 162 leerlinge.

Verskillende gelowe, verskillende tale

Die koms van die Britte in 1795 en toe weer in 1806 het groter kulturele pluralisme 
teweeg gebring. Die VOC en die Gereformeerde Kerk het die Gereformeerde geloof en 
die Nederlandse taal saam bevorder. Die regering het Lutherse aanhangers eers in 1778 
toegelaat om in die openbaar te aanbid. Toe die Britte die Kaap in 1795 verower, het die 
Britse regering die Gereformeerde Kerk as staatskerk behou, en die Anglikaanse Kerk 
bygevoeg. Hy het groot subsidies aan albei toegestaan om salarisse te betaal en ’n deel 
van die koste van nuwe kerkgeboue te delg, maar het steeds die reg behou om leraars aan 
te stel, te verplaas of te ontslaan.

Die Britse bewind het die Maleiergemeenskap ook die reg op openbare aanbidding 
gegee. In 1804 het die Bataviërs “die beskerming van die reg op ’n gelyke grondslag” 
gebied aan kerkverbande wat “’n Opperwese respekteer”. Rooms-Katolieke en Jode het 
hulle nou ook aan die Kaap gevestig.

Die skouspelagtige opkoms van Brittanje as ’n wêreldmoondheid het Britte laat glo dat 
hul kultuur meerderwaardig is. In 1822 het die koloniale sekretaris, W.W. Bird, krities 
geskryf oor ’n Engelsman se oortuiging dat “niks reg of goed kan wees as dit nie Engels is, 
en hy nie daaraan gewoond is nie”. Die Engelse kultuur het ’n groot impak op die stads- 
en dorpslewe gemaak. Die Engelse taal het sterk opgang gemaak en so ook Engelse 
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kulturele simbole soos klere, embleme, argitektuur en etiket. Robert Ross het die geldige 
punt gemaak dat ’n Engelse nasionalisme die “voorste nasionalisme is waarteen sowel die 
Afrikaner- as die Afrika-nasionalisme gereageer het”.

Dit was vir die Nederlandssprekende koloniste moeilik om Engelse kultuurmeer-
der waardigheid te betwis. Teen 1806 kon die kolonie hom buiten sy Kaaps-Hollandse 
argitektuur (kyk p. 64 en 65) nie op groot ekonomiese of kulturele prestasies roem nie. 
Daar was geen boeke of skilderye waarop hulle trots kon wees nie. Hulle was ’n relatief 
geïsoleerde en agterlike gemeenskap waarvan slegs ’n paar lede meer as ’n elementêre 
opvoeding gehad het.

Engelse kommentators het veral slawerny en die gebrek aan kultuur en opvoeding aan 
die Kaap betreur. ’n Algemene opvatting was dat die VOC onbevoeg was om die plek 
te bestuur. Die VOC het die onderwys verwaarloos, vrye handel en ondernemerskap 
versmoor, slawerny en die verderfl ike maatskaplike gevolge daarvan gesteun, versuim om 
die uitbreiding van die trekboere in toom te hou, en die verdrukking van die inheemse 
Khoisan toegelaat.

Toe Brittanje die Kaap formeel in 1814 verkry, was hy vasberade om dit te ontwikkel, 
uit te brei en te “beskaaf”. ’n Nuwe taalbeleid was die eerste groot stap. In 1821 het 
Henry Ellis, die koloniale ondersekretaris, betoog dat dit noodsaaklik was om Engels as 
enigste regeringstaal in te stel.

Die veranderings aan die regstelsel het die Afrikaner-koloniste se selfbeeld ernstig 
geknou. Van 1828 was Engels formeel die enigste hoftaal; getuienis wat in Nederlands 
afgelê is, moes vertaal word. Die Britse juriestelsel is ingestel om oor feitesake te beslis, 
en jurielede moes Engels magtig wees. Engels sou egter net die enigste openbare taal 
word as dit in die skole en bowenal die pers die enigste taal word. Dit het nie gebeur nie.

Die regering het in die hoofdorpe gratis openbare skole met onderrig in Engels 
ingestel, maar omdat dele van die leerplan dikwels vir plattelandse mense in die veld 
onvanpas was, het die koloniste se aanvanklike geesdrif vir die skole gekwyn. Baie min 

kinders het vlot in Engels geword. In 1863 het die hoofbeampte vir onderwys 
verklaar dat net ’n tiende van die kinders in die kolonie Engels goed onder die 
knie gehad het.

Engels het wel in hoër onderwys wortel geskiet. Die leiers van die Ned. Geref. 
Kerk het nie omgegee dat die meeste van die personeel van die Athenaeum (later 
die South African College en selfs later die Universiteit van Kaapstad), waarvan 
hy in 1829 ’n medestigter was, Engels of Skots was nie, maar was ontstig toe die 
kollege godsdiensonderrig wou aanbied. Hy was bang dat die studente lede van 
’n Engelse kerk sou word.

Nederlands het in die pers sy man gestaan. In die VOC-tydperk en die eerste 
dekades van die Britse bewind was daar geen Nederlandse koerant of tydskrif in 
die moderne betekenis van die woord nie. In 1824, dieselfde jaar toe The South 
African Commercial Advertiser die eerste maal verskyn het, het ’n Nederlandse 
tydskrif, Het Nederduitsch Zuid-Afrikaansch Tijdschrift (NZAT), geredigeer 
deur Abraham Faure, leraar van die Ned. Geref.-gemeente van Kaapstad, die 

lig gesien. Faure het hom by George Greig, John Fairbairn en Thomas Pringle geskaar 
in hul stryd teen die poging deur die goewerneur, lord Charles Somerset, om ’n vrye pers 
te onderdruk.

Die Afrikaanse koloniste het na ’n nuwe defi nisie van hul gemeenskap gesoek. Faure 
se NZAT het ’n dubbele identiteit voorgestel. Die burgers moes lojale Britse onderdane 
wees, maar ook met hul bepaalde historiese en kulturele eiesoortigheid identifi seer. In sy 
eerste hoofartikel wat op 9 April 1830 verskyn het, het die eerste Nederlandse koerant, 
De Zuid-Afrikaan, verklaar hy “wil ’n banier hys wat as saamtrekpunt vir alle koloniste, 
oud en nuut” sal dien. Hy noem al dié ou en nuwe koloniste “Afrikaners”: “Almal wat 
hierdie land bewoon en voeding uit sy boesem ontvang, is Afrikaners.”

Die kerk was die vuurproef vir die oorlewing van Nederlands. Van meet af het die 
Britte besef die kerk is verreweg die oorwonne koloniste se belangrikste instelling. Lord 
Charles Somerset, wat van 1814 tot 1826 die goewerneur was, het aanvanklik Nederlandse 
dominees gesoek om vakante poste in dié kerk te vul. Toe dít misluk, het hy Skotse leraars 
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onder: John Fairbairn se koerant The South 
African Commercial Advertiser het die eerste 
keer in 1824 verskyn – dieselfde jaar as die 
Nederlandstalige tydskrif Het Nederduitsch 
Zuid-Afrikaansch Tijdschrift, met Abraham 
Faure as redakteur. 

heel onder: John Fairbairn, ’n vroeë 
kampvegter vir persvryheid.

oorkant: John Fairbairn het aan die grens 
by dr. John Philip gaan kuier en geglo hulle 
twee het genoeg invloed om alle moedswillige 
aanvalle op plase deur die Khoi-Khoi en 
Xhosa stop te sit. Dr. Philip (sittend, heel 
regs) saam met D. Tsatshu, A. Stoffels 
(sittend), J. Read sr. en J. Read jr.



DIE EERSTE PERSPOLEMIEK

Twee mans het nou saamgewerk om vir 
die vryheid van die pers te veg. Dit was 
John Fairbairn, redakteur van The Com-
mercial Advertiser, en Christoffel Brand, 
wat die voortou met die stigting van De 
Zuid-Afrikaan geneem het en die belang-
rikste redaksionele invloed op dié koerant 
was. Die twee koerante het egter heelte-
mal verskillende belange verteenwoordig. 
Die Engelse koerant was ’n voorstander 
van die belange van die handelaars wat 
die kolonie onmiddellik van slawe-arbeid 
wou bevry. Die Nederlandse koerant het 
die belange van slawe-eienaars verwoord; 
hulle wou eers selfregering hê, sodat die 
eienaars die bevrydingsproses kon beheer.

Toe Fairbairn Brand oor ’n gesament-
like benadering tot die kwessies van ver-
teenwoordiging en afskaffi ng nader, het 
laas genoemde net vae versekerings gegee 
dat die “eienaars van slawe onder ’n stel-
sel van verteenwoordigende regering aan 
hul eie belange asook dié van die slawe 
aandag sou gee”.

In die lig van Brand se ontwykende ant-
woorde het Fairbairn begin twyfel of daar 
eers verteenwoordigende instellings en 
dán bevryding moes wees. Hy was bang 
dat ’n wetgewende vergadering wat deur 
slawe besitters oorheers word, slawerny 
nooit sou afskaf nie. Sy agterdog is aange-
wakker deur die woede van slawe-eie-
naars, en ver al De Zuid-Afrikaan, oor ver-
sagting, veral die regulasies wat lyfstraf vir 
slawe beperk het.

Fairbairn het De Zuid-Afrikaan se ver-
bintenis tot die hervorming en afskaffi ng 
van slawerny openlik begin bevraagteken. 
Sy nuwe houding het saamgeval met sy 
poging tot toenadering by die sendeling 
John Philip se kringe. Fairbairn se verslag 
oor ’n besoek van hom aan die oosgrens 
saam met Philip het nog meer wrywing tus-
sen hom en Brand geskep, want hy het oor-
drewe waarde geheg aan die kontak wat 
hy met die inwoners van die sendingsta-
sies gemaak het. Hy het selfs die vreemde 
mening uitgespreek dat hy en Philip ge-
noeg invloed het om te verseker dat die 
Khoi-Khoi of Xhosa geen plaas sonder uit-
lokking sou aanval nie. 

Intussen het Philip se Researches in 

South Africa verskyn, met min goeds oor 
die Afrikaanse koloniste daarin.

De Zuid-Afrikaan was erg verontwaardig 
oor wat hy as ’n hoogmoedige en arro gan-
te houding beskou het. Die persepsie dat 
Fairbairn die vrye pers as sy eie persoon like 
eiendom beskou het, en die Com mer cial 
Advertiser as die enigste ware onafhank-
like koerant, het ook krapperig heid veroor-
saak. De Zuid-Afrikaan het ver klaar dat hy 
hom in die toekoms op vier belangrike “bog-
stories” (humbugs) sou toe spits: die “VRYE 

PERS-bogstories, ONAFHANKLIKE KOE-

RANT-bogstories, SEN DELING-bogstories 
en die heel ergste bogstories, PHILIPIESE 
bogstories.”

Dit word toe ’n kaalvuisgeveg. De Zuid-
Afrikaan en die Commercial Advertiser se 
politieke verskille het in ’n etniese stryd tus-
sen Afrikaner- en Engelse koloniste ver an-
der. Die Nederlandse koerant het “Engelse 
skynheiligheid” veroordeel en betoog dat 
afskaffers die onmenslikheid van slawe-
eienaars gedurig beklemtoon, maar vergeet 
van die groot winste wat hul eie voorsate 
uit die slawehandel gemaak het.

Tydens ’n vergadering van slawe-eie-
naars het Brand teruggekap teen mense 
wat “ons Afrikaners beskuldig dat ons 

wrede lummels is”. Fairbairn se kwaai re-
aksie was dat ’n wetgewende vergadering 
wat deur Afrikaner-slawebesitters oorheers 
word, “’n belaglike belediging vir die mens-
dom se gesonde verstand” sou wees. Hy 
was nie ten gunste van die outokratiese 
bestuur aan die Kaap nie, maar die des-
potisme van 50 Koebergboere was “vyftig 
duisend maal erger”. Nogtans was daar vir 
Fairbairn rede tot optimisme: “John Bull is 
wakker geskud uit sy droom waarin hy die 
Afrikaners vertrou het”. Daarom is dit die 
einde van “alle gevaar van Hollandse oor-
heersing”.

Die ryksregering het die geskil ernstig 
genoeg opgeneem om selfregering meer 
as twee dekades lank te vertraag. Hy het 
gereken dit sal slawe en die Khoisan aan 
die genade van die koloniste oorlewer, 
maar het ook ’n konfrontasie tussen Ne-
derlands- en Engelssprekende koloniste 
gevrees.

Al dié weerlig en donderweer het oplaas 
gaan lê. Daar was meer dinge wat Engelse 
en Afrikaners saamgesnoer as uitmekaar ge-
dryf het. Na alles was hulle maar ’n baie klein 
wit minderheid in ’n kolonie met ’n groot 
slawebevolking en ’n onveilige oosgrens.
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gewerf. Hulle moes eers Nederlands kon praat. (Teen 1834 was twaalf uit die 22 Ned. 
Geref. leraars Skotte.) Somerset het die Kaapse kerk toe aangespoor om Engels in die 
kerk te gebruik, en betoog dat Engels vir koloniale jeugdiges wat vir die staat wou werk, 
’n groot voordeel sou wees.

Hoofregter J.A. Truter het egter die regering gewaarsku om suutjies te trap. Net 
wanneer almal Engels kon praat, sou die taal “sonder enige vernederende gevoel” 
ingevoer kon word. Die Ned. Geref. Sinode het dié jaar ’n versoek deur enkele van die 
Skotse leraars om sommige dienste in Engels aan te bied, van die hand gewys. De Zuid-
Afrikaan het gewaarsku dat Engelse kerkdienste onbedoelde gevolge sou hê. In 1834 
skryf hy: “Lede van die Sinode, raadpleeg die antieke geskiedenis om julself te oortuig 
dat ’n verandering in die taal van u godsdiens die eerste stap na ’n verloëning van u oor-
tuiging en geloof sal wees.”

Die stryd om ’n koloniale parlement wat in die 1830’s in alle erns begin het, het die wit 
koloniste weer nader aan mekaar gebring. Woordvoerders vir die twee wit gemeenskappe 
het kultuurverskille onderbeklemtoon om die indruk van ’n kloof tussen hulle te vermy. 
In 1837 het Brand opgemerk: “Engeland het die ou koloniste van die Kaap beroof van 
alles wat vir hulle belangrik was: hul land, hul wette, hul gebruike, hul slawe, ja, selfs hul 
moedertaal.” Die Afrikanerkoloniste het alles moontlik gedoen om te bewys hulle is Brits, 
maar “hul veroweraars het hulle gedurig daaraan herinner dat hulle Hollanders is”.

Nogtans was die samevoeging van die twee wit groepe ’n prioriteit. In 1841 skryf 
Brand: “[Ons] is twee wat een moet word, en daarmee die banier van eenstemmigheid 
in openbare sake moet hys.” Engelse kommentators het geen twyfel gelaat dat watter 
“eenstemmigheid” daar ook was dit in Engels uitgedruk sou word nie.

Die invloed van buitelandse sendelinge

Georg Schmidt, die eerste voltydse sendeling in Suid-Afrika, het van 1737 tot 1744 ’n 
klein, verarmde Khoisan-bevolking in Baviaanskloof op die rand van die Stellenbosch-
distrik bearbei. Schmidt het min opvoeding gehad, maar ’n sterk geloof, en het gepreek 
dat alle mense, wit en swart, “in hul hart van die vergifnis van sonde deur Jesus se bloed 
moet weet” om verdoeming vry te spring.

Dié boodskap het sommige wittes vervreem, want vir hulle was hul Christenskap ’n 
teken van hul identiteit en voorregte as Europeërs. Die bevestiging dat swart en wit in 
God se oë gelyk is, het enkele Khoisan egter gelok. Schmidt het vyf Khoisan gedoop, en 
hulle in weerwil van die gebruik in die kolonie as sy broers en susters aangespreek. Ná ’n 
geskil met die owerheid het Schmidt na Europa teruggekeer.
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bo: Georg Schmidt, die eerste voltydse 
sendeling in Suid-Afrika, het van 1737 tot 
1744 onder die Khoisan aan die buiterande 
van die kolonie gewerk. 

regs onder:  Die Morawiese sending het 
Genadendal (voorheen Baviaanskloof) in 
1792 herstig nadat die regering die eerste 
sendeling in 1744 gedwing het om dit te sluit. 
Met meer as 1 000 inwoners was dit ’n ruk 
lank naas Kaapstad die grootste nedersetting. 
Die messemakery daar was die eerste groot 
werkswinkel in die kolonie. Genadendal wou ’n 
selfonderhoudende landbounedersetting word, 
maar het dié ideaal nie werklik bereik nie.



In 1792 het drie Morawiese sendelinge teruggekeer na die plek waar Schmidt gewerk 
het en Magdalena, een van Schmidt se bekeerlinge, daar raakgeloop. Sy was bejaard en 
blind, maar het haar Christelike geloof skynbaar sonder enige hulp van buite bykans ’n 
halfeeu lank lewend gehou. ’n Jonger vrou het gereeld vir haar uit ’n Bybel gelees wat 
Schmidt haar gegee het. 

Die Morawiërs het daar en dan besluit om op dié plek ’n Christelike gemeenskap te 
stig. Dit is later Genadendal genoem, en was die eerste van honderde sendingstasies in 
Suid-Afrika. Genadendal was ’n sterk gedissiplineerde en arbeidsame gemeenskap onder 
die ferm, paternalistiese beheer van Duitse sendelinge. Dit het die guns van die regering 
en leidende koloniste gewen.

’n Ander soort sending

’n Tweede soort sending, wat die owerhede minder geval het, is gestig deur Johannes 
Theodorus van der Kemp, ’n energieke Nederlandse lid van die Londense Sending-
genootskap (LSG). Van der Kemp was ’n briljante geleerde en leëroffi sier, en is ná die 
dood van sy vrou en kind in ’n frats-bootongeluk dramaties tot die evangeliese Christen-
dom bekeer. Bethelsdorp, die sendingstasie wat hy in 1802 naby die toekomstige Port 
Elizabeth gestig het, het later ’n sterk simbool in die geskiedenis van Suid-Afrika geword 
(kyk p. 83).

Talle Khoi-Khoi het die Bethelsdorp-sendingstasie as ’n toevlugsoord beskou waar 
hulle aan die wit boere se arbeidseise kon ontsnap. Op hul beurt het die boere dit beskou 
as ’n skuilplek vir Khoisan wat hul kontrakverpligtinge verbreek het. Die asketiese en 
geleerde Van der Kemp wat hom min aan die bestaande wit norme vir kleredrag en sosiale 
gedrag gesteur het, was onder grensboere baie ongewild. Hy het met ’n veertienjarige 
slawemeisie van Madagaskar getrou, en die boere se arbeidspraktyke sterk gekritiseer. 
Teen sy dood in 1811 het hy meer as 100 Khoisan gedoop.

Dr. John Philip, superintendent van die LSG wat een van die hooffi gure in die rassepolitiek 
in Suider-Afrika van die 1820’s tot die 1840’s was, het Van der Kemp se politieke radikalisme 
voortgesit (maar nie sy onkonvensionele lewenswyse nie). Philip het hom vir die gelyke regte 
van Khoisan en wittes in die Kaapkolonie beywer en probeer om die onafhanklike Afrika-
koninkryke teen uitbreiding te rugsteun. Dit het hom ’n eeu lank die onmin van koloniste op 
die hals gehaal, onder meer van die Voortrekkers wat uit die Kaapkolonie wou trek na iewers 
waar “die oorheersing van doktor Philip nie erken word nie”. 

Die verspreiding van die sendingstasies

Talle Protestantse sendinggenootskappe het vroeg in die 19de eeu na Suid-Afrika gekom, 
en teen 1884 het 15 genootskappe (Brits, Amerikaans, Duits, Skandinawies, Switsers en 
Frans) minstens 380 sendingstasies tot stand gebring. Die Katolieke het eers teen die 
middel van die eeu in Afrika begin werk. Hul werk is baie dekades lank tot enkele streke 
soos Lesotho en Natal beperk, en is sterk deur die Protestante oorskadu.

Talle sendelinge was teen sendingstasies gekant, omdat dit kunsmatige, geïsoleerde 
Christengemeenskappe skep en inheemse samelewings in Christelike en nie-Christelike 
partye verdeel. In die onstuimige politiek van Suider-Afrika in die 19de eeu het die 
sendingstasies – dikwels gebou op grond wat ’n Afrika-heerser geskenk het omdat hy 
die sendelinge se tegniese kundigheid en raad wou hê – betreklik veilige, half-outonome 
plekke geskep waar sendelinge hul kerke en gemeentes kon opbou. In die meeste streke 
was die koers van bekerings maar teleurstellend stadig, en vir naby geleë Afrikane het dit 
dikwels gelyk of die sendelinggemeenskappe broeineste van vlugtelinge, uitgeworpenes, 
rebelle en vermeende hekse en ander misdadigers is. Op feitlik alle sendingstasie was 
daar veel meer vroue as mans.

Onder die Khoisan, wat vroeg reeds hul vryheid kwyt was, was daar sommer gou talle 
bekerings, en in gemeenskappe soos Lesotho, waar Moshoeshoe die sendelinge vriendelik 
ontvang en in hul opvattings belang gestel het, was daar heelwat bekerings onder die 
heerserstand. Meestal was die bekerings nie die sendelinge se belangrikste prestasie nie, 
maar eerder om hulle tegnieke soos besproeiing en ploeëry, geletterdheid en die gebruik 
van basiese Westerse geneesmiddels oor te dra.

JOHANNES VAN DER KEMP EN 
GELYKSTELLING

Die sendelinge van die Londense Sen-
dinggenootskap het op die fundamentele 
gelykheid van alle mense aangedring. Toe 
twee van die Genootskap se sendelinge, 
Johannes van der Kemp en James Read, in 
middel 1801 op Graaff-Reinet aankom (kyk 
p. 82), het hulle sowat 1 000 Khoi-Khoi in 
die Ned. Geref. Kerk se gebou op die dorp 
begin onderrig. Selfs in vredestyd sou dít 
mense ontstel het. Sommige koloniste was 
openlik in verset teen die regeringsgesag 
omdat dié die Khoi-Khoi en Xhosa na hul 
mening “voorgetrek” het.

Volgens Van der Kemp het die rebelle 
gemeen “die regering beskerm die [Khoi-
Khoi] en [Xhosa] en omdat ons [die sende-
linge] hulle ook in lees, skryf en godsdiens 
onderrig, word hulle op gelyke voet met die 
Christene geplaas, veral deurdat hulle in 
Graaff-Reinet se kerk toegelaat word”. ’n 
Groep rebelle het geëis dat die Khoi-Khoi 
die kerk belet word: “[D]ie banke moet ge-
was, die plaveisel opgekap en die preek-
stoel in roubetoon met swart doeke bedek 
word.”

Dit het Van der Kemp nie afgeskrik nie. 
Hy het voet by stuk gehou: “Die [Khoi-Khoi] 
moet heeltemal vry wees, in elke opsig 
gelyk met die koloniste, en onder hoege-
naamd geen dwang om by hulle in diens te 
tree nie. Hulle moet ’n stuk grond kry wat 
die regering vir hulle as hul eie gee.” In ’n 
poging om stabiliteit te skep, het die rege-
ring 18 maande later ’n plaas naby Algoa-
baai aan die sendelinge beskikbaar gestel. 
Hier het hulle Bethelsdorp gestig.
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Die suksesvolste evangeliste was Afrika-Christene self. Ná minimale kontak met wit 
sendelinge het Ntsikana (c. 1780-1821), ’n Xhosa-evangelis en profeet, die taal, beeld-
spraak, letterkunde en musiek van die Xhosa benut om die Christelike Woord in ’n suiwer 
Xhosa-idioom te verkondig. Charles Pamla, ’n herder wat leke-prediker geword het, het 
vir die Kaliforniese sendeling William Taylor getolk in ’n sending-oplewing reg oor 
Suid oos-Afrika waarin duisende Afrikane hul tot die Christelike geloof bekeer het.

Net ’n minderheid van die sendelinge het Van der Kemp en Philip se voorbeeld 
van aktiewe politieke voorspraak nagevolg. Sommiges, soos die Franse sendelinge in 
Moshoeshoe se Lesotho, het gunstige verslae oor hul gasheerkoninkryke geskryf en kolo-
niale indringing op hul gebied openlik teengestaan. Ander, soos talle Wesleyane en Duitse 
Lutherane, het hegte bande met koloniste gesmee. Hul kinders het dikwels met koloniste 
se kinders getrou en wit Suid-Afrikaners geword.

In die laat 19de eeu het Britse imperialisme orals in Afrika versprei, en talle Engels-
sprekende sendelinge was ondersteuners van die ryk. Daarenteen was talle sendelinge 
uit ander Europese lande agterdogtig oor die Britte se motiewe. Verreweg die meeste 
sendelinge het egter die politieke aspekte van hul werk probeer beperk, tussen wit en 
swart neutraal probeer bly, en hulself daaraan toegewy om hul stasies in stand te hou en 
hul kerke te laat groei.

Die Ned. Geref. Kerk het hom ook op sendingwerk toegespits. Dit was die geestelike 
tuiste van die meeste Hollandse koloniste. Die leraars het voor ’n dilemma gestaan 
wanneer swart bekeerlinge in die kerk wou aanbid, en as ledemate aangeneem wou 
word.

Om sendingwerk te bevorder, het die Ned. Geref. Kerk by sy sinode in 1857 verklaar 
dat lidmate wat onder die heidene gewerf is, by bestaande gemeentes opgeneem en 
ingelyf moet word waar dit ook al kan gebeur.  Waar hierdie maatreël egter “ten gevolge 
van die swakheid van sommige die bevordering van die saak van Christus in die weg 
sal staan, sal die gemeente wat uit die heidene opgerig is of nog opgerig sal word, hul 
voorregte in ’n afsonderlike gebou of gestig geniet.”

Hierdie maatreël was nie in die eerste plek daarop gerig om rasseskeiding te bevorder 
nie maar sendingwerk in en deur die Ned. Geref. Kerk. Die effek was egter dat die kerk 
al vinniger heeltemal wit geword het. Die kerk het al meer die karakter van ’n volkskerk 
aangeneem en sou hom later met die doelstelling van Afrikanernasionalisme en apartheid 
vereenselwig.

Met die oorgang na die 20ste eeu is al hoe meer Afrikane tot die Christendom bekeer. 
Die meeste het toe reeds hul politieke onafhanklikheid prysgegee, en hulle het weens 
kontak met die koloniale ekonomie ook drastiese maatskaplike veranderings ervaar. 
Omdat verstedeliking met groot ontwrigting gepaard gegaan het, was talle vir ’n nuwe 
boodskap ontvanklik.
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bo: Ntsikana (c.1780-1821), ’n Xhosa-
evangelis en -profeet, het die Evangelie in 
Xhosa verkondig en beeldspraak en musiek 
daarvoor ingespan. 

regs: Ntsikana se weergawe van ’n 
Christelike pryslied, soos in 1914 deur J.W. 
Bokwe in Ibali Lika Ntsikana aangeteken. 



Die Christelike Woord is op talle plekke verkondig deur Afrika-bekeerdes wat die 
Bybel in plaaslike vertalings gebruik het. Trekarbeiders wat in die goudmyne van die 
Witwatersrand tot die Christendom bekeer is, het na die platteland teruggekeer en 
hul nuwe geloof bely. Afrika-ouers wat voorheen oor sendingskole agterdogtig was, het 
hul kinders al hoe meer aangemoedig om dié skole by te woon, want geletterdheid en 
taalvaardigheid in Engels of Nederlands sou hulle moontlik help om in die nuwe koloniale 
bestel te vorder. Teen 1911 was daar bykans 300 000 swart, Indiër- en bruin belydende 
lidmate (nie net aanhangers nie) van Christelike kerke. Sowat 176 000 gekleurdes was 
leerlinge aan sendingskole. Die sendelinge het Engels onder die Afrika-elite gevestig. 

Die Moslems

Opvoeding en godsdiens was nou verweef in Moslem-skole, selfs meer so as by die 
Christen-skole. Die eerste madressa is in 1793 in Dorpstraat in Kaapstad gestig. Die 
nuwe Britse heersers se groter godsdiensverdraagsaamheid het die Moslems die vrymoe-
digheid gegee om in 1800 toestemming te vra om ’n moskee te bou.

Die madressas het meer swart en bruin leerlinge as al die stad se ander onder wys-
instellings saam opgevoed. In die 1820’s het ’n skool met ’n imam aan die hoof meer as 
370 slawe ’n opvoeding gegee. Twee jaar later het ’n selfs groter madressa 425 vryswartes 
en slawe onderrig. Talle skole het ’n bejaarde afgetrede imam as hoof gehad. In die 1850’s 
is daar berig dat die twee groot skole leerlinge geleer het hoe om die Koran in Arabies 
te lees.

Afrikaans was die Kaapse Moslems se taal. In Moslem-skole het leerlinge Afrikaans in 
Arabiese skrif leer lees en skryf. In die 1840’s het ’n waarnemer 
geskryf: “Al die Maleiers in Kaapstad praat Hollands, maar die 
beter stand verstaan en skryf Arabies en Maleis.” Die Nederlands 
was eintlik Afrikaans (of ’n Kreool-Nederlands). Die eerste 
Afrikaanse boek, wat omstreeks 1856 gedruk is, het Arabiese 
skrif gebruik. Teen die einde van die eeu was daar minstens elf 
Arabies-Afrikaanse werke.

Toe Arnoldus Pannevis dit vroeg in die 1870’s oorweeg het om 
die Bybel in Afrikaans te vertaal omdat daar so baie wit en bruin 
ongeletterde mense was, was dit reeds ’n gevestigde medium vir 
godsdiensonderrig in die Kaapse Moslem-gemeenskap. Engels 
het die taal van die Afrikaner-elite in Kaapstad en op talle 
plattelandse dorpe geword. J.H.H. de Waal, een van die grootste 
voorstanders van Afrikaans, het later geskryf dat net die Moslem-
gemeenskap teen die 1890’s steeds lojaal teenoor Afrikaans was.
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onder: George Angas se skildery van ’n 
Kaapse madressa. Die Moslemgemeenskap 
het Afrikaans as onderrigmedium gebruik.

links: Die sendingstasie by Zuurbraak naby 
Swellendam was ’n arm nedersetting, maar 
verskeie huisies was buite netjies gekalk. Die 
huisies het kleimure en strooidakke gehad, en 
’n klompie het oor skoorstene beskik. Daar 
was ook krotte in dieselfde nedersetting wat 
skaars vir mense geskik was.



’n Onstabiele grensgebied
’n Onstabiele vrede is een wat die verloorders verbitter “sonder om hulle die vermoë te 
ontneem om wraak te neem, en sonder om ’n stelsel te vestig wat hulle in toom kan hou – 
en dan ook nie die moeite doen om dit te laat slaag nie”. Dit is die woorde van die 
geskiedskrywer van die Puniese Oorlog tussen Rome en Carthago in antieke tye. Só ’n 
vrede was ook die kenmerk van die grensgebied tussen die koloniste en die Xhosa in die 
eerste vyftig jaar nadat die Britte die Kaap in 1806 in besit geneem het. Die Britse goe-
werneurs het gesukkel om ’n standvastige grensbeleid te skep, want hulle is deur te min 
geld gekortwiek, en deur die ingewikkeldheid van die probleem verwar. Dié inkonse kwent-
heid is deur ingryping deur die ryksregering vererger. In Andries Stockenstrom se woorde 
was die beleid “wisselvallige en teenstrydig”.

Saam met ’n gebrek aan grond het ’n gevoel van gedurige onsekerheid veroorsaak dat 
talle boere uit die kolonie weggetrek het. Dié beweging het as die Groot Trek bekend 
geword (kyk p. 108.)

In die vroeë maande van 1812 het ’n koloniale mag die Xhosa oor die Visrivier verdryf, 
maar hulle geensins verslaan nie. Die krygsmag wat aan die Visrivier gestasioneer is, was 
te klein om Xhosa-strooptogte te stuit. Die koloniste het steeds in vrees geleef. In 1817 
is daar bevind dat 90 van die 145 burgergesinne in die Zuurveld en omliggende wyke hul 
woning verlaat het, terwyl die res gereed was om te vlug.

Lord Charles Somerset, wat in 1814 goewerneur geword het, was hardkoppig, met 
geen begrip vir hoe ingewikkeld die grensprobleem is nie. Hy wou hê Xhosa-hoofmanne 
moet ingevolge ’n spoor- of vergeldingstelsel gesamentlike verantwoordelikheid vir dief s-
talle neem. Dit moes soos volg werk: ’n boer meld verliese by ’n militêre pos aan, en ’n 
patrollie volg die spore na die eerste kraal, wat die gesteelde vee dan moes teruggee of 
’n boete betaal. As die hoofman nie die skuldige was nie, moes hy dan ewe veel vee van 
die werklike diewe eis. Stockenstrom, wat op 22-jarige ouderdom in 1815 landdros van 
Graaff-Reinet geword het, moes probeer om die rampspoedige stelsel te laat werk. Sy 
invloed is verminder toe die Albanie- en Somerset-distrikte in 1820 gestig is, maar was 
steeds aansienlik.

’n Xhosa-hoofman se dilemma

In plaas daarvan dat die Xhosa-verdrywing uit die Zuurveld veediefstal beëindig het, het 
dit erger geword. Dit het die goewerneur, sir Charles Somerset, genoop om die grens in 
1817 te besoek om sý voorgestelde oplossing af te dwing. Hy het Ngqika ontbied en gesê 
die diefstal van vee en perde moet ophou, en dat Ngqika daarvoor moet sorg. Ngqika kon 
nie. Hy het aan die goewerneur gesê dat hy geen ware mag oor die hoofmanne gehad het 
nie. As hy teen diewe onder sy eie volgelinge sou optree, sou hulle by ander hoofmanne 
aansluit (kyk kassie). Bewus van Ngqika se swakheid het die regering militêre bystand 
belowe, maar daar was nooit genoeg troepe om Ngqika se dalende aansien onder die 
Xhosa te stuit nie.

In 1818 het Ndlambe Ngqika ’n verpletterende slag toegedien. Ngqika het sy koloniale 
bondgenoot om hulp gevra. Die regering het ’n krygsmag soldate, burgers en Khoi-
Khoi gestuur wat Ndlambe se mag verslaan het. Britse soldate het met die steun van 
burgerkommando’s 23 000 stuks vee gebuit en daarmee bykans die hele bestaansgrondslag 
van Ndlambe se volgelinge vernietig.

’n Xhosa-mag het in 1819 teruggeslaan. Die “Oorlogsdokter” Nxele (of Makhanda), 
Ndlambe se beskermling, het die garnisoendorpie Grahamstad met 6 000 man aangeval. 
Die garnisoen het die aanval met die hulp van Khoi-Khoi-skerpskutters net-net afgeweer 
en moontlik verhoed dat die hele blanke nedersetting aan die suidoosgrens in duie stort. 
Toe ’n groot strydmag soldate, Khoi-Khoi-troepe en burgers uitry, het die Xhosa na die 
Keirivier gevlug. Nxele het homself oorgegee, en die oorlog het geëindig.

Somerset het nou die ingewing van ’n onbevolkte strook anderkant die grens gekry. 
Hy het summier ’n gebied tussen die Vis- en Keiskammarivier tot ’n “neutrale” strook 
verklaar. Almal daarin moes trek. Selfs Ngqika, die regering se belangrikste bondgenoot, 
moes sy grond verlaat. Dié is op 10 000 km2 tussen die Kat- en Keiskamma-rivier geraam – 

“ONS DOEN DINGE NIE SOOS JULLE NIE”
’n Xhosa-ooggetuie het ’n skerp verslag oor 
die onderhandelings rakende veediefstal tus-
sen die Xhosa-hoofman Ngqika en Charles 
Somerset agtergelaat. Ngqika het beswaar 
gemaak toe Somerset eis dat hy die verant-
woordelikheid vir die diefstal van vee van ko-
loniale plase aanvaar: “Ngqika het aan die 
goe werneur gesê: ‘Ons doen dinge anders 
as julle. Julle het net een hoofman, maar on-
der ons is dit nie so nie, want al is ek ’n groot 
man en koning van die ander Xhosa, regeer 
en beheer elke hoofman sy eie mense . . .’ 
Die goewerneur sê toe: ‘Nee, jy moet ver-
antwoordelik wees vir al die vee en perde 
wat gesteel word.’ Die ander hoofmanne sê 
toe vir Ngqika: ‘Sê ja, want ons sien die man 
word kwaad, en hy het kanonne en soldate 
en Boere met gelaaide muskette wat orals 
rondom ons staan.’ Toe stem Ngqika in. Hy 
het gesê hy sal verantwoordelik wees vir al 
die vee en perde wat van die kolonie gesteel 
word. Die goewerneur sê toe ook dat die 
Xhosa die Visrivier nie mag oorsteek nie.”
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bo: Die profeet Nxele Makhanda het die 
Xhosa in die slag om Grahamstad gelei. Hy 
het later verdrink toe hy van Robbeneiland 
probeer ontsnap het.

oorkant: Maqoma, seun van Ngqika, was erg 
gegrief oor die verdrywing van sy gemeenskap 
uit die Katriviervallei en was vooraan in die 
Xhosa-inval in die kolonie in 1834-1835.



NXELE MAKHANDA EN NTSIKANA

Inheemse Afrika-gelowe gee erkenning aan ’n 
Opperwese wat die aarde en alles daarin ge-
skep het. Die lewendes word deur die geeste 
van die gestorwenes met die dooies verbind. 
Dié verskyn in drome aan hulle, en help hulle 
om die gevare van die sigbare wêreld te trot-
seer. Die blanke invallers wat uit die see te 
voorskyn gekom het, het nie in dié kosmolo-
gie gepas nie, en die Xhosa het probeer om 
uit die invallers se eie godsdiensopvattings 
verklarings en oplossings te vind. Twee teen-
strydige alternatiewe het uit dié intellektuele 
woelinge te voorskyn getree.

Die eerste verklaring was dié van die ver-
maarde oorlogsdokter Nxele Makhanda (dik-
wels Makana gespel). Hy het volgehou dat 
die wittes Tayi, God se seun, doodgemaak 
het, en dat hulle vir dié misdaad in die see 
gegooi is. Die tweede verklaring was dié van 
Ntsikana, ’n mindere hoofman wat eendag 
gesien het hoe ’n vreemde ligstraal uit sy 
gunsteling-os skyn. Dit het hom geïnspireer, 
hy het stemme gehoor, en ’n beroemde ge-
sang gekomponeer waarin God vergelyk 
word met ’n “groot mantel” (ingub’enkhulu) 
wat ware gelowiges beskerm en vertroos.

Nxele en Ntsikana is deur sowel ideologie 
as politiek geskei. Nxele was Ndlambe se 
oorlogsdokter. Ndlambe was die grootste 
krygerhoof teen die koloniste. Ntsikana was 
strykdeur lojaal teenoor Ngqika, Ndlambe se 
neef, wat ’n bondgenoot van die kolonie was. 
Nxele het belowe om die dooies by Cove 
Rock naby Oos-Londen te laat herrys, maar 
Ntsikana het van beter geweet. “Julle gaan 
was julself net in soutwater,” het hy gekoggel.

Nxele het militêr gesproke egter die oor-
hand gehad. Ndlambe se leër het Ngqika 
tydens die groot Slag van Amalinde (Oktober 
1818) verslaan. Dit het die Vyfde Grensoor-
log (1819-1820) ontketen. Nxele het alles 
gewaag om Grahamstad te probeer inneem. 
Hy het die dorp se verdediging deeglik 
bestudeer terwyl hy met die koloniale militêre 
kapelaan oor godsdiens gesels het. Nxele se 
towerwoorde kon die Britse kanonne egter 
nie troef nie. Nxele is gevange geneem, en 
het in 1820 verdrink toe hy van Robbeneiland 
probeer ontsnap het. Ntsikana het die jaar 
daarna gesterf. Hy het sy volgelinge aan die 
sendelinge se sorg oorgedra, en was tot 
die einde ’n voorstander van vrede en on-
derdanigheid.
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“so ’n voortrefl ike stuk grond as wat ’n mens op enige ander plek 
op aarde sal vind”, het Somerset dit genoem. Boonop moes 

Ngqika steeds teen veediewe optree. Na berig word, het 
hy opgemerk dat hy “vir sy bestaan as opperhoof by die 
Engelse in die skuld is, maar wanneer hy na die pragtige 
stuk grond kyk wat van hom weggeneem is, wonder hy 
of sy weldoeners nie eerder sy onderdrukkers is nie”.

Ngqika was nou heeltemal gediskrediteer. Sy seuns, 
Maqoma en Tyhali, was bitter daaroor dat hulle hul tuis -
te in die Katriviervallei binne die Verowerde Gebied 
moet verlaat. Hulle het hul vader geminag as ’n laf-
hartige, weifelende, dranksugtige lafaard. Dit was gou 
duidelik dat die verbod op vestiging in die “neutrale” 

strook net vir die Xhosa gegeld het. Die gebied het gou as 
die Gesedeerde of Verowerde Gebied bekend geword. In 

wese is grondgebied van bykans 7 800 km2 by die kolonie 
gevoeg, al was dit reeds moeilik om dié te verdedig. Die re-

gering het plase aan burgers en setlaars in die noordelike deel 
van die neutrale strook gegee.

Die Verowerde Gebied was ’n keerpunt in grensbetrekkinge. Met 
hierdie vrugbare stuk grond ook kwyt, het sake vir die Xhosa benard geword; die westelike 
Xhosa wat ooswaartse verjaag is, het ingedruk by mense wat alreeds nie genoeg weiveld 
gehad het nie. Vir talle Xhosa het oorlewing ’n desperate stryd geword. Hulle het tereg 
die verlies van sowel die Zuurveld as die Verowerde Gebied as ’n groot onreg beskou.

Talle ander onregte het gevolg. Patrollies onder aanvoering van Britse offi siere met 
Britse soldate het al hoe meer woonplekke geteister om vee terug te kry en diefstal uit te 
wis. Die vergeldingstelsel het misluk, en het aan allerlei misbruike mank gegaan. Omdat 
plase nie omhein was nie, was daar gedurig veeverliese. Boere het dan na die naaste 
militêre pos gegaan en om ’n soekparty aansoek gedoen, sonder om behoorlik vas te stel 
of die vee werklik gesteel is.

Die Xhosa het selde ’n kans gekry om hul onskuld te bewys. Die patrollies het dikwels 
onskuldige woonplekke geplunder, en dit het bloot weer ’n Xhosa-strooptog uitgelok. Die 
Xhosa het aan Stockenstrom gesê: “Ons gee nie om hoeveel Xhosas julle skiet as hulle na 
jul land toe kom en julle hulle vang as hulle steel nie, maar vir elke koei wat julle van ons 
land neem, skep julle ’n dief.”

Die verlies van grond in die Verowerde Gebied het altyd ’n groot grief onder die 
Xhosa, veral vir Maqoma, Ngqika se seun, gebly. Hy is toegelaat om na die Katrivier -
vallei terug te keer – een van min plekke met genoeg water as daar droogtes was – maar 
is gou weer verdryf. Stockenstrom sou in 1829 die grond gebruik om die Katrivierneder-
settings vir die Khoi-Khoi te skep; dit moes as ’n verdedigingsversperring teen invallers 
dien.

Die boere se onveiligheid

Net soos die Xhosa het die grensboere ook min vrede gehad. Ná die oorlog van 1819 
het die regering Grahamstad en Somerset as nuwe distrikte geskep, maar het geen sterk 
polisie- of krygsmag op die grens gestasioneer nie. Verskeie groot streke, byvoorbeeld die 
Tarka, was feitlik sonder enige polisie of soldate. Nogtans het die regering gedurig nuwe 
beperkings geplaas op burgers wat teen stropers optree.

Ordonnansie 9 van 1825 het koloniste se reg om op vermeende rondlopers, drosters of 
ontsnapte veroordeeldes te skiet, ingeperk. Kommando’s kon gesteelde vee net agtervolg 
indien hulle nog in sig was. In 1828 het die prokureur-generaal, A. Oliphant, geskryf: “In 
geen geval moet dodelike wapens gebruik word voordat alle ander middele misluk het 
nie . . . Geduld en verdraagsaamheid . . . moet altyd beoefen word wanneer ’n mede-
mens se lewe op die spel is.”

Stockenstrom het geglo dat enige krygsmag spaarsamig ingespan moet word, en 
ook net wanneer dit absoluut noodsaaklik is. Terselfdertyd het hy gevoel dit is van die 



opperste belang om geen twyfel by die Xhosa te laat oor die regering se vasberadenheid 
om die kolonie te verdedig en veediefstal te straf nie. Teen die einde van die 1820’s het 
hy kommer uitgespreek dat regeringsbeleid van felheid omgeswaai het na een wat die 
koloniste se pogings om hul lewens en eiendom te verdedig, verlam het.

“Besonder luidrugtig teenoor die nasie”

Die grensbotsings was nie net ’n stryd tussen wit en swart boere oor grond, arbeid en 
vee nie. Daar was ’n derde party: Britse militêre offi siere en saam met hulle Britse 
handelaars en spekulante wat hoofsaaklik in Grahamstad gevestig was. Hul mondstuk, 
die Grahamstown Journal, was ’n voorstander van koloniale uitbreiding tot in die Xhosa-
grondgebied en die volkome militêre onderwerping van die Xhosa, asook groter militêre 
besteding. 

Die handelaars het groot wins in handel met gesmokkelde wapens en in grondspeku-
lasie gesien. Die voorstanders van gebiedsuitbreiding het die aggressiewe aard van die 
Xhosa en hul skuld aan grensbotsings erg oordryf. In 1837 het goew. Napier die Grahams-
town Journal en die handelaarsdrukgroep op die dorp “besonder luidrugtig teenoor die 
[Xhosa-]nasie genoem”.

Die hooffi guur onder die Britse soldate aan die grens was die stormagtige en aggres-
siewe kol. Henry Somerset, lord Charles se seun. In 1823 het hy bevelvoerder geword 
van die Kaapse Regiment met Khoi-Khoi-soldate wat aan die grens gestasioneer was. Hy 
was aan die hoof van die talle patrollies en kommando’s teen die Xhosa wat weer in die 
Verowerde Gebied ingesypel het. Hy het ook Xhosa-hoofmanskappe ver van die grens af 
aangeval. Dié ekspedisies het groot getalle vee weggevoer, en hulle is uitgedeel aan kolo-
niste wat verliese gely het.

Vroeg in die 1830’s het Stockenstrom glad nie meer vertroue gehad in die patrollies 
en kommando’s wat snags gemarsjeer, met sonop aangeval, lukraak gevuur en die Xhosa 
gedurig bevrees gelaat het nie. Soms was daar elke week patrollies en kommando’s wat 
die hutte in woonplekke afgebrand, die vee gegryp en die inwoners verjaag het. Die 
meeste Xhosa wat daar gewoon het, het gevlug, ongeag of hulle skuldig of onskuldig was. 
Tyhali het op ’n slag gevra: “Gaan ek nooit vrede in my eie land hê nie? Gaan ek dag na 
dag só behandel word?”
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regs: Die stryd aan die grens was nie net 
tussen swart en wit boere oor grond, arbeid en 
vee nie. Daar was ook ’n derde party: Britse 
militêre offi siere, handelaars en spekulante wat 
geld wou maak. Hierdie skildery van die mark 
op Grahamstad toon handelaars wat huide en 
horings koop en verkoop.

onder: Daar was sowat 50 Khoi-Khoi-
soldate in die Britse mag wat na die grens 
gestuur is. Hulle het ’n groot indruk op die 
grens-Khoi-Khoi gemaak. Hierdie prent is 
van ’n gewone soldaat van die Kaapse Korps, 
soos deur lady Anne Barnard geteken. In 
1823 het kol. Henry Somerset bevelvoerende 
offi sier van hierdie Kaapse Regiment (of 
Kaapse Berede Skuts) geword en Xhosa-
hoofman skappe ver van die grens af aangeval. 



’N SAAK VAN OORLEWING: STOCKENSTROM SE KEUSES

Die kwessie van oorlewing op die grens het 
in 1825 opgeduik tydens ’n weeklange be-
spreking op Graaff-Reinet, waar Stocken-
strom gasheer gespeel het vir twee sen-
delinge, dr. John Philip en dr. William Wright 
van die Londense Sendinggenootskap 
(LSG), asook Thomas Pringle, ’n Britse set-
laar met sterk liberale oortuigings.

Philip en sy vriende het gereken die Xho-
sa is vredeliewend, betroubaar, eerlik en ge-
loofwaardig, terwyl die koloniste “onversa-
digbaar gierig en hebsugtig” is. Philip wou 
hê dat slawe, vryswartes en Khoisan wat 
onder die burgers woon, volledig in die sa-
me lewing opgeneem moet word. Op sy 
beurt het Stockenstrom gedink hy onder-
beklemtoon die Xhosa en Khoisan se ver-
antwoordelikheid vir veestrooptogte.

Volgens Stockenstrom het die koloniste 
op die grens drie sterk opsies gehad: “[Ons] 
moet weghardloop, stilsit tot ons kele afge-
sny word, of dit wat ons het, verdedig.” Weg-
hardloop was geen opsie nie; die burgers 
moes nie uit die grensgebied trek nie. (Tien 
jaar later sou Stockenstrom die uittog wat die 
Groot Trek genoem is, sterk veroordeel.) Hy 
het die mening dat die burgers hulself nie 
mag verdedig nie, met minagting verwerp. Sy 
hele loopbaan lank het Stockenstrom hom 

besig gehou met die verdediging van “dit wat 
ons het”, en die beginsels waarop daardie 
verdediging moet berus.

Hy het twee lewensbeginsels aan die 
hand gedoen: waarheid en geregtigheid. As 
’n staatsamptenaar was dit sy plig om die 
waarheid onpartydig en onbewoë te soek. 
Dit was “belaglik” en “oneerlik” om die bloed-
vergieting en wreedheid van koloniale ver-
owering te ontken, maar hy het ook daar-
op aangedring dat die gruwels tot die ver lede 
behoort, en dat elke ordentlike burger dié 
feite oor die verlede sou aanvaar en betreur. 
By ’n ander geleentheid het hy ge skryf dat 
vername burgers “’n duisend maal” met hom 
gepraat het oor hoe onregveredig dit is om 
die eiendom van Xhosa-gemeenskappe op 
die grens af te neem.

Stockenstrom en sy gaste het dalk oor 
die verlede saamgestem, maar nie oor die 
toe koms nie. Hy skryf: “[Hulle] het my ge-
duld beslis getoets met die felheid waarmee 
hulle die huidige geslag koloniste steeds ver-
oordeel het, sonder enige toegewing ra-
kende hul werklike posisie, wat beteken dat 
selfverdediging vir die behoud van albei 
partye absoluut noodsaaklik is.” Die twee par-
tye kon mekaar nie oorreed nie en Stock-
enstrom se gaste het hom probeer stilmaak 

deur op te merk: “Julle [die koloniste] het 
niks hier uit te waai nie.” Hierop het die land-
dros geantwoord dat die Britte dié begin-
sel meer as enigiemand skend.

By ’n ander geleentheid het Stockenstrom 
verklaar: “Dis nie my taak om enige party [wit 
koloniste of swartes] te paai nie. Ek dien die 
waarheid. Ek moet moord as moord bestem-
pel en plunder as plunder, ongeag die kleur 
van die oortreder se vel . . .” Philip en sy an-
der gaste het “’n mate van rede” in dié argu-
ment gevind, maar was skepties of daar 
grond was waarin “geregtigheid en matig-
heid gekweek kon word”.

XHOSA-HOOFMANNE EN GEWONE BOERE

’n Groot grief onder die Xhosa was die on-
waardige behandeling en mishandeling wat 
hoofmanne weens die onbeskofte en uitlok-
kende gedrag van boere en soldate moes 
verduur. Geen gewone Xhosa kon die Groot 
Plek met ’n onbedekte kop nader of sy hand 
teen ’n hoofman lig nie. ’n Deel van die skok 
van die verpletterende Xhosa-nederlaag in 
die Vierde Grensoorlog (1811-1812) was 
die dood van Chungwa, wat siek in sy hut 
gelê het, maar daar doodgeskiet is. (Later is 
vasgestel dit was in vergelding vir die uitdel-
ging van die party van Anders Stockenstrom, 
Andries se pa, kort voor die oorlog.)

Die Xhosa-hoofmanne het daarop aange-
dring dat die koloniste hulle met die nodige 
respek behandel. Ngqika het onderhande-
linge met die Boere onderbreek toe hulle 
hom gevra het om vee terug te gee. Hy het 
aan landdros Alberti gesê hy is nie bereid 
dat honde hom bevuil nie, d.w.s. mense wat 

nie sy gelyke is nie. Die Boere en Britse sol-
date het hulself as die meerderes van alle 
Xhosas – ook die hoofmanne – beskou. Die 
Britse soldate het hoofmanne verneder wan-
neer hulle Fort Willshire besoek het. 

Met die verdieping van die grenskrisis 
het die hoofmanne vir hul lewens gevrees. 
Ndlambe het gesê hy word soos ’n spring-
bok gejag. Sy broer Sigcawu is in 1830 
geskiet. Daar word gesê die verwonding 
van Xhoxho, een van Ngqika se jong seuns, 
het die Sesde Grensoorlog (1834-1835) 
ontketen. Na berig word het die Xhosa ge-
sê: “Dis beter dat ons sterf as om só be-
handel te word . . . Die lewe het geen sin 
meer as hulle ons hoofmanne skiet nie.”

Die skokkendste daad was toe Britse sol-
date Hintsa, die Xhosa-opperhoof en Gcale-
ka-hoofman, in die laaste stadiums van dié 
oorlog geskiet het (kyk kassie op p. 106). 
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bo: ‘‘Die te hope ondergang van Stocken-
strom’’: enkele leëroffi siere wat weens Stock-
enstrom se grensbeleid deel van hul eiendom 
moes prysgee, het opdrag gegee vir ’n reeks 
spotprente van hom. Die oostelike setlaars se 
bitterheid teenoor hom spreek duidelik uit 
dié sketse van F. I’Ons wat in 1838 in die 
Grahamstown Journal gepubliseer is.
 
onder: ’n Waterverfskildery van Xhoxho deur 
F. I’Ons. Die verwonding van Xhoxho, een van 
Ngqika se seuns, was na oorlewering die oor-
saak van die Sesde Grensoorlog van 1834-1835.



HINTSA SE OORLOG

Die Xhosa noem die Sesde Grensoorlog van 
1834-1835 “Hintsa se Oorlog”, maar Hintsa 
het dit nie ontketen nie. Die aanstigters was 
Maqoma en Tyhali, Xhosa-hoofmanne reg langs 
die grens wat deur die verlies van hul grond 
en koloniale strooptogte ontwrig is. Die dood 
van Hintsa in dié oorlog het later alles in die 
Xhosas se gemeenskaplike geheue oorskadu.

Hintsa was nie by die werklike militêre 
ope  rasies betrokke nie. Hy het wel goed-
keuring vir die oorlog gegee en die vegten-
de hoofmanne toegelaat om hul vee op sy 
grondgebied te versteek. Toe die Britse mag-
te die Kei rivier oorsteek, het Hintsa na die 
Britse kamp by Butterworth gegaan om met 
die goewerneur, sir Benjamin D’Urban, en 
genl. Harry Smith te onderhandel. Hy het ver-
sekerings oor sy eie veiligheid gekry, maar 
is gyselaar gehou totdat 25 000 stuks vee 

en 500 perde betaal is. “Wat het die vee 
gedoen dat julle hulle wil hê?” vra hy toe. 
“Waarom moet ek toesien dat hulle by my 
on derdane afgevat word?”

By die Nqabarharivier het Hintsa probeer 
vlug. Hy is van sy perd gepluk, en in die rug 
en been geskiet. ’n Koloniale vrywilliger, 
George Southey, het hom vinnig van agter 
ingehaal en die bokant van sy kop wegge-
blaas. Daarna is sy ore afgesny en sy lyk ge-
skend. Dit het die regering in Londen diep 
geskok. Hintsa se dood was daarna ’n ewi ge 
rede tot woede onder die Xhosa – en die 
oorsaak vir toekomstige oorloë. 

“Waar is my vader?” het Hintsa se seun 
Sarhili op die vooraand van die Oorlog van 
die Byl gevra. “Hy is dood. Dié mense het 
hom doodgemaak. Hy is in sy huis doodge-
maak. Hy is dood sonder om te veg . . . 
Vandag veg ons almal.”

Dieselfde Hintsa-oorlog het in die gedaan-
te van die Mfengu-opstand nog ’n sterk oor-
saak vir toekomstige stryd meegebring. “Mfe-
ngu” is eintlik ’n taamlik neerhalende term 
wat “haweloses op soek na werk” beteken. 
Dit is destyds toegepas op Hlubi-, Bhele- en 

Zizi-mense wat Natal in Shaka se tyd ver-
laat het. Die meeste was krygers in die leër 
van Matiwane, hoofman van die Ngwane, 
wat die drie Oos-Kaapse konings – Xhosa, 
Thembu en Mpondo – tydens die Slag van 
Mbholompo naby Mthatha (Augustus 1828) 
gekonfronteer het. Dit was die grootste slag 
wat nog ooit in die Oos-Kaap plaasgevind 
het. Matiwane se leër is verstrooi, en sy vol ge-
linge ook. Talle het in Hintsa se gebied werk 
gekry, maar is nie as die Xhosa se gelykes 
beskou nie. Hulle het onvergenoeg geraak, 

en eerw. John Ayliff, die sendeling by Butter-
worth, het na hulle geluister. Toe Britse mag-
te die Kei in 1835 oorsteek, het die Mfengu 
in opstand gekom en by die Britse leër aan-
gesluit. Hulle het hul werkgewers se vee 
saamgeneem.

Onder ’n melkhoutboom in die Peddie-dis-
trik waar hulle gaan woon het, het die Mfengu 
’n groot eed gesweer om die Christelike ge-
loof te aanvaar, hul kinders op te voed en die 
regering te gehoorsaam. In die oorloë daarna 
het hulle saam met die koloniale magte geveg 
– nie as ondergeskiktes nie, maar as bondge-
note vir die saak van die Christelike beska-
wing. Hulle was ’n hegte deel van die Kaap se 
liberale eksperiment, maar het eers ontdek 
hoe hol dié is toe dit reeds te laat was.
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“Mfengu”-vrou

“Mfengu”-man

Sarhili

Hintsa



Die rol van soldate en militêre magte

Stockenstrom het begin vermoed dat die gedurige patrollies deel van ’n sinistere komplot 
uitmaak om die Xhosa langs die grens só ver te dryf dat hulle die kolonie uit desperaatheid 
binneval. Britse soldate, in bondgenootskap met Britse handelaars en grondspekulante, 
kon dit dan as voorwendsel gebruik om nog grond vir die kolonie te gryp. Hy het geskryf 
van mense “wat ’n reeks bloedige oorloë” wil hê. Dit sou hope geld kos, maar “hulself 
gewild maak deur vir ’n paar dosyn spekulante groot fortuine mee te bring en die hoof-
kwartier met begunstiging te oorweldig”. Hy het ’n beroep op die regering gedoen om 
die patrollies wat die Xhosa en ander Bantoesprekendes heeltemal uit die neutrale gebied 
probeer verdryf het, te beëindig.

Kol. Somerset het gereken Stockenstrom is ’n vermetele kolonialer en het hom oor 
Stockenstrom se kop tot die goewerneur gewend en sy patrollies voortgesit. Stockenstrom 
het in 1833 na Londen gereis om meer magte vir sy pos te verkry, en het bedank toe dit 
geweier word. Hy het besluit om die Kaap permanent vir Swede, waar sy pa gebore is, te 
verlaat. Ná sy vertrek het die regering se grensbeleid die bietjie geloofwaardigheid in die 
oë van sowel die burgers as die Xhosa verloor.

Die Sesde Grensoorlog (1834-1835) het al die grenskoloniste diep geskok. Twintig 
wittes en 80 Khoi-Khoi is dood, 455 opstalle is afgebrand en duisende perde, beeste en 
skape is weggevoer. Hulle het gedink ’n Xhosa-inval is onmoontlik. Hul hoop dat ’n teen-
aanval deur die kolonie stabiliteit sou meebring, is gou verydel. ’n Engelssprekende het 
in April 1836 uit die Laer Visrivier geskryf dat die Afrikanerfamilies min hoop vir die 
toekoms het, en voeg toe by: “Een het gesê in sy pa se leeftyd en sy eie is hulle vyf maal 
deur die [Xhosa] kaal gestroop.”

’n Groot koloniale mag het ’n teenaanval geloods en die Xhosa ver oos verdryf. Daarna 
het die goewerneur, sir Benjamin D’Urban, die kolonie se oosgrens na die Keirivier en 
die oorsprong van die Wit Kei in die Stormberg verskuif. Dié nuwe gebied is die Provinsie 
van Koningin Adelaide genoem. Dit het ’n sterk hoop onder die burgers gewek dat ’n 
groot nuwe gebied vir plase beskikbaar sou word. ’n Parlementêre gekose komitee in Lon-
den het egter getuienis oor die behandeling van inheemse volke aangehoor. Die sendeling 
John Philip was een van die ryksregering se belangrikste bronne van inligting, en het 
D’Urban erg ondergrawe.

Stockenstrom was ’n sleutelgetuie, en het van Swede na Londen gereis om te getuig. Hy 
het die skuld vir die geweld grootliks op die vergeldingstelsel, patrollies en kommando’s 
gepak. Talle van dié optredes, het hy gesê, is op vals bewerings van diefstal gegrond, en op ’n 
begeerte om nog grond van die Xhosa te gryp.

Op 26 Desember 1835 het die minister van kolonies in die ryksregering, lord Glenelg, 
D’Urban se besluite omgekeer. Die koloniste het gereken die Xhosa sal gedwing word om vir 
hul oorlogsaanhitsing te betaal, maar Glenelg het verklaar die Xhosa is “deur talle on regver-
dige dade en plundering” gedryf, en dat hulle “oorgenoeg verskoning” vir hul inval gehad het.

Hy het toe aangekondig dat die Provinsie van Koningin Adelaide prysgegee sal word 
en dat die kolonie se grens van die Kei na die Keiskamma-, Tyhume- en Gagarivier terug 
geskuif sou word. Die gebied tussen die Vis en Keiskamma (die neutrale gebied) sou 
onder die kolonie se beheer wees. Die hoofmanne moes alle aansprake op dié grond laat 
vaar, maar die regering was bereid om die streek op voorwaarde van goeie gedrag aan 
hoofmanne en hul onderdane te “leen”.

Glenelg het Stockenstrom as luitenant-goewerneur na die Kaap teruggestuur om sy 
planne vir ’n stabiele stelsel aan die Kaap in te stel (kyk kassie op p. 117). Vir talle 
grensboere was die prysgawe van die Provinsie van Koningin Adelaide en die breë strek-
king van Glenelg se mededeling die laaste strooi wat hulle aangespoor het om deel te 
word van die trekbeweging wat reeds voor die oorlog begin het.

Stockenstrom het sy amp op 3 September 1836 op Grahamstad aanvaar. Dit was sy 
prioriteit om mense weerskante van die grens veilig en stabiel te laat voel. Die Xhosa moes 
met rus gelaat word, en die vergelding en kommando’s moes ophou. Die koloniste moes 
hul eiendom en lewens teen die plunderaars kon verdedig, en die aanvallers indien nodig 
kon skiet. ’n Linie van militêre poste met ’n sterk mag in elkeen was nodig. Hy het aanbe-
veel dat bykomende resident-magistrate op Cradock, Colesberg en verder oos geplaas word.
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oorkant heel links: Hintsa, Gcaleka 
se kleinseun, het na die Britte se kamp op 
Butterworth gegaan om te onderhandel, 
maar is as gyselaar aangehou. Hy het 
probeer ontsnap, maar is deur ’n koloniale 
verkenner met die naam George Southey 
geskiet. Die boonste deel van Hintsa se kop 
is skoon weggeblaas, en sy lyk is daarna selfs 
erger geskend. Dit het gerugte onder die 
Xhosa laat ontstaan dat sy kop afgekap en na 
Engeland geneem is. Die skandaal rondom 
Hintsa se dood het die setlaar-gesinde goew. 
sir Benjamin D’Urban in onguns gebring 
en uitgeloop op die aanstelling van die meer 
liberale Andries Stockenstrom as luitenant-
goewerneur van die Oos-Kaap. 

oorkant middel, bo: Sarhili, Groot Seun 
en opvolger van Hintsa (1809-1883). 

oorkant middel, onder: Mfengu, soos 
deur Thomas Baines geskilder. Die naam 
‘‘Mfengu’’ is gebruik as ’n soort versamelnaam 
vir die Hlubi, Bhele en Zizi wat in Shaka se 
tyd uit Natal beweeg het. Toe die Ngwane en 
Mfengu in 1828 ’n veldslag teen die Xhosa, 
Thembu en Mpondo verloor, het hulle by die 
Britse leër aangesluit en in die oorloë daarna 
aan die kant van die koloniale magte geveg.

oorkant regs: ’n Foto van ’n ongeïdenti-
fi seerde “Mfengu”-vrou. 



’n Groot trek

Twee strome Afrikanertrekkers het die kolonie in die tweede kwart van die 19de eeu verlaat. 
Die eerste was die mense wat trekboere genoem is. Hulle het as individuele gesinne oor die 
grens getrek op soek na beter weiveld; die tweede stroom het saam in groepe vertrek en het 
politieke kwessies vir hul trek aangevoer. Hulle is later Voortrekkers genoem, en hul trek uit 
die kolonie die Groot Trek.

Hul trek was ’n dapper en dramatiese reaksie op ’n politieke krisis in die oostelike en 
noordoostelike distrikte van die Kaapkolonie van die middel 1820’s tot die einde van die 
1830’s. Dit was ’n betreklik ordelike massarebellie teen die verbrokkeling van veiligheid 
en ’n situasie wat die trekkers as onhoudbaar beskou het. Teen 1845 het sowat 2 300 
gesinne of 15 000 wit mense – bykans een vyfde van die kolonie se blanke bevolking – 
saam met sowat 5 000 knegte vertrek.

Redes vir hul vertrek

Twee dokumente stippel die oorsake van die Groot Trek uit. Die manifes van die Voor-
trekkerleier Piet Retief wat op die vooraand van sy vertrek in 1837 in die Grahamstown 
Journal geplaas is, word dikwels aangehaal. Dit is ’n kombinasie van sterk griewe en goeie 
bedoelinge. Dit klink vreeslik welsprekend, maar is nie reguit of eg nie. Dit klink na ’n 
draaiboekskrywer se werk, en is waarskynlik die pennevrug van Louis Meurant, ’n jong 
koerantredakteur.

Nog ’n bron wat dikwels aangehaal word, is ’n verklaring deur Anna Steenkamp, Retief 
se niggie, wat veral gekla het dat slawe op gelyke voet met Christene geplaas is, “strydig 
met die wette van God en die natuurlike onderskeid van afkoms en geloof . . . daarom 
onttrek ons eerder om ons geloof en leer in suiwerheid te bewaar”.

Steenkamp se grootste griewe hou waarskynlik verband met die sterk standpunt wat 
die regering ingeneem het teen enige rassediskriminasie binne die Ned. Geref. Kerk, wat 
vir alle praktiese doeleindes ’n staatskerk was. Khoi-Khoi is nou in die kerk in die huwelik 
bevestig, en die sakramente is daar aan hulle bedien. Dit het dit trekkers erg ontstel, 
maar hulle kon altyd ’n ander kerk gestig het.

’n Mens kan nie net op grond van Steenkamp se woorde aanvaar dat die Voortrekkers 
hoofsaaklik getrek het omdat gelykheid voor die reg ingestel is toe Ordonnansie 50 van 
1828 alle regsbeperkings op die Khoi-Khoi opgehef het, of die slawe in 1834 bevry is nie.

Daar is nog ’n onthullende bron, maar dit word selde in verband met die Groot Trek 
aangehaal. Dit is geskryf deur Olive Schreiner, ’n vroeë feministiese skrywer met sterk 
liberale oortuigings. Sy was tussen 1874 en 1881 ’n goewernante in die grensdistrikte 
Colesberg en Cradock, en was goed vertroud met die mense en hul verhale.

Met verwysing na die verliese wat die mense in opeenvolgende oorloë gely het, die 
arrogante manier waarop beamptes die grensboere behandel het (selfs dié wat in hul 
grensoorloë geveg het), en die regering se geknoeiery met vergoeding vir slawebesitters, 
skryf sy: “Maar wat die koloniste se harte die meeste verbitter het, was die onver skil-
ligheid waarmee hulle behandel is, en die besef dat hulle as ’n ondergeskikte en minder e 
ras beskou is . . . [Die] bitter gevoel het só sterk geword dat groot getalle individue 
omstreeks 1836 besluit het om die Kolonie en die tuistes wat hulle geskep het, vir ewig 
te verlaat.”

Daar is komplekse redes vir die trek, maar dit kan in ’n enkele sin opgesom word. 
Die trekkers het weens te min grond, arbeid en veiligheid getrek, want sonder ver teen-
woordiging kon hulle dié probleme nie aanspreek nie, en dit het ’n sterk gevoel van 
marginalisering laat posvat.

Te min grond

Daar was lank reeds ’n akute tekort aan grond aan die grens. Die situasie het tussen 1812 
en die middel-1830’s bestendig vererger. In die 18de eeu het die boere, of hul seuns of 
skoonseuns, na nuwe grond getrek sodra die weiding uitgeput geraak het. “Vrye” grond 
was egter hiervoor nodig, met ander woord grond wat gratis geneem en in ’n leningsplaas 
verander kon word.
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heel bo: Die Groot Trek was deels ’n orde-
like massarebellie teen ’n veiligheid situasie 
wat die deelnemers as onhoudbaar beskou 
het. W.H. Coetzer het hierdie geïdealiseerde 
trekkergesin geteken.
 
bo: Die skrywer Olive Schreiner was ’n 
goewernante in die grensdistrikte en het 
baie van die stories wat oor die Voortrekkers 
vertel word, goed geken. Sy het gesê: ‘‘Maar 
wat die koloniste se harte die meeste verbitter 
het, was die kil onverskilligheid waarmee 
hulle behandel is, en die besef dat hulle as ’n 
ondergeskikte en mindere ras beskou is.’’



Vroeg in die 19de eeu het dié lewenswyse tot ’n einde gekom. In 1813 het die Britte 
die bestaande leningsplaasstelsel afgeskaf en ’n stelsel van ewigdurende erfpagverhuring 
ingestel. Titelaktes is lank vertraag, plase is verkeerd opgemeet, en in sommige gevalle 
het korrupte landmeters die geld in hul eie sak gesteek.

Van die vroeë 1830’s het die regering grondaansoeke teruggestuur, met ’n aantekening 
dat hy nie meer grond kon uitdeel nie. Die markprys van gevestigde plase het skerp 
gestyg. Mense het die kolonie verlaat omdat hulle nuwe grond wou hê om op die ou 
manier bestaansboerdery te bedryf.

Dit het gelyk asof daar anderkant die kolonie se grense baie vrye grond was. Teen die 
middel-1820’s het trekboere in die noorde en noordooste reeds tot anderkant die grens 
beweeg, en ernstige droogtes het hulle aangespoor. Aanvanklik het hulle net gevra om as 
’n tydelike verligting tot anderkant die grens te kan trek. Teen die einde van die 1820’s het 
dié trekboere nie meer toestemming gevra nie, en die owerhede in Graaff-Reinet bloot 
ingelig dat hulle die grens oorsteek. Talle grensboere het hul plase verkoop en anderkant 
die grens gaan woon.

Te min arbeid

Arbeid was al geruime tyd ’n kritieke kwessie. Die plase was groot, en die opstalle ses 
of sewe kilometer uitmekaar, sonder heinings om die vee binne te hou. Veral ná die 
uitvaardiging van Ordonnansie 50 was daar ’n groot tekort aan veewagters. Boere het hul 
knegte swak betaal. Dr. Philip het geglo die boere sal arbeid lok as hulle goeie kontantlone 
betaal, maar die Afrikaner-koloniste het veel later as hul Britse eweknieë na kommersiële 
boerdery en kontantlone oorgeskakel. Boere met genoeg grond het gedink hulle sal 
arbeiders behou deur goedige paternalisme toe te pas, veral deur hul werkers toe te laat 
om ’n paar stuks vee te behou. Toenemende druk op die grond het egter beteken dat min 
boere die Khoi-Khoi genoeg grond vir hul eie vee kon gee.

Ordonnansie 50 van 1828 het die Khoi-Khoi van alle beperkings op hul beweging 
bevry, en hulle het op groot skaal van die plase begin wegtrek. ’n Waarnemer wat die 
gebeure aan die grens dopgehou het, het geskryf: “Ek weet self van plase wat geheel en 
al deur die laaste [Khoi-Khoi] verlaat is. Dié het diens verlaat of na sendingskole getrek 
en die skape of beeste wat hulle in hul werkgewer se diens verdien het, saamgeneem en 
alle aanbiedings of omkoopmiddels om nog in daardie diens aan te bly, verwerp.”

Die Khoisan wat die plase verlaat het, het by sendingstasies gaan woon, of op kroon-
grond of aan die buitewyke van dorpe gaan plak. In 1842 het ’n senior Britse offi sier gesê: 
“Dit help niks om te vra waarom die boere hul vee nie behoorlik oppas nie, ek sê dit is 
onmoontlik in dié land waar ’n mens geen knegte kan kry nie.”
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Kragtens Ordonnansie 50 van 1828 
is alle beperkings op die Khoi-Khoi se 
bewegingsvryheid afgeskaf. Baie van hulle 
het na die sendingstasies verhuis. Hierdie 
Khoi-Khoi-hutte was oral oor die Kamiesberg-
sendingstasie versprei. 



Sommige Voortrekkerleiers was slawebesitters, maar hulle sou geen steun vir die trek 
kon kry deur die bevryding te veroordeel nie. Louis Tregardt, ’n Voortrekkerleier, het tien 
slawe besit, maar die ander 29 gesinne in sy trek het saam net vyf slawe besit. Net een 
vyfde van die kolonie se slawe was van die distrikte waaruit die grootste aantal trekkers 
gekom het.

Tog was die verlies aan patriargale gesag oor slawe of knegte ’n belangrike rede waarom 
baie trekkers weg is. Ordonnansie 50 het meesters verbied om Khoisan-arbeiders te 
straf. Op 1 Desember 1834 is die reg om slawe, wat nou ingeboektes is, te straf, ook 
afgeskaf. Arbeiders, en ná 1834 veral slawe-ingeboektes, het die vrymoedigheid ge had 
om hul meesters hof toe te sleep. Verskeie Voortrekkerleiers het met die gereg te doen 
gekry omdat hulle slawe of knegte gestraf het.

Te min veiligheid

Die groot gebrek aan veiligheid aan die grens was nog ’n belangrike rede vir die trek. In 
die Tarka en ander dele van die noordoosgrens het Sanbendes vee gesteel; teen 1832 het 
groot getalle Mantatese wat voor vyande anderkant die grens gevlug het, die grensgebied 
binnegekom. Swerwende groepe het kos gesteel of gebedel.

Regeringsagente kon passe vir kort periodes uitreik; dié wat langer wou bly, moes ’n 
kontrak aangaan. In werklikheid kon die regering die toestroming nie beheer nie. Die 
meeste grensburgers kon rondlopery en gedurige veediefstal nie hanteer nie; talle het 
groot bees- en skaapverliese gely, en sommige het vir hul lewens gevrees.

Die gebrek aan staatsgesag was in die groot Tarka-gebied van meer as 44 200 km2 die 
ergste. ’n Vrederegter op Cradock moes die orde met die hulp van ’n enkele konstabel 
handhaaf. Ná 1825 het klagtes teen meesters toegeneem, en die ontoereikende 
administratiewe struktuur het ook ’n groot kwessie geword. Die meeste mense moes 
twee of drie dae lank na die drosdy reis om ’n klag te lê, voor ’n hof te verskyn om 
getuienis af te lê, of ’n dagvaarding te gehoorsaam.

Die grootste onmin het gevolg wanneer burgers in die hof moes verskyn nadat hulle 
stappe teen swart rondlopers of diewe gedoen het. “Daar is nie meer enige regte vir 
burgers nie, maar net vir swartes,” het ’n ontstelde veldkornet uitgeroep. Hy is voor die 
hof gedaag nadat hy opgetree het teen ’n “vermetele” Khoi-Khoi wat geweier het om ’n 
plaas te verlaat. ’n Burger het opgemerk: “Die beskerming van die Wet bestaan net in 
naam,” en goew. D’Urban het reguit verklaar dat die Somerset-magistraatskap “’n nul op 
’n kontrak” is.

Politieke marginalisering

Tekorte aan grond en arbeid en gebrekkige veiligheid was groot bronne van ontevre den-
heid. Dit verklaar egter nie waarom nie net mense sonder grond die kolonie verlaat het 
nie, maar ook betreklik welgestelde boere wat hul plase goedkoop verkoop het. Om die 
redes vir die trek behoorlik te verstaan, moet ’n mens boere se griewe oor ’n gebrek aan 
verteenwoordiging in ag neem.

Hulle het sterk hieroor gevoel, want arbeiders was nou op gelyke voet met hulle. Die 
gevoelens spruit uit die dae van die VOC toe statusverskille nie streng op ras gegrond 
was nie. In die 19de eeu was rassisme as teorie onbekend onder die grensboere en Afri-
kaners in die algemeen. Stockenstrom het opgemerk: “Die teorie waarvolgens die swartes 
reddelose barbare is wat eenvoudig uitgewis moet word, soos wolwe, het nie onder die 
Boere ontstaan nie.” Hy was oortuig dat sulke rassisme van Britse oorsprong was. Sir 
Benjamin D’Urban, die goewerneur van die Kaapkolonie, het inderdaad die frase “red de-
lose barbare” vir die Xhosa geskep.

Dat daar geen verteenwoordigende liggaam was waar hulle hul klagtes kon lug nie, 
was een van die hoofredes waarom dit vir so baie mense onmoontlik gelyk het om in die 
kolonie aan te bly.

Die kolleges van landdroste en heemrade is in 1828 afgeskaf as deel van die hervorming 
van die landsadministrasie. Dié hervorming was belangrik vir die modernisering van 
die regering. Maar dit het tot gevolg gehad dat al die instellings wat die grensboere 
vertrou het, afgeskaf is juis toe hulle groot politieke en maatskaplike veranderinge moes 
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’n Foto van ’n onbekende Voortrekker.

Sir Benjamin D’Urban, goewerneur van die 
Kaapkolonie van 1834-1838. Sy anneksasie 
van die gebied tussen die Keiskamma en 
die Kei ná die Sesde Grensoorlog, en sy 
uitbeelding van die Xhosa as ‘‘reddelose 
barbare’’, het ’n beroering in fi lantropiese 
kringe in Londen veroorsaak. Die 
ryksregering het sy uitbreiding van die 
kolonie se grondgebied omvergewerp.



leer hanteer. In wese het hulle nou feitlik geen verteenwoordiging gehad nie. Volgens 
die geskiedskrywer Eric Walker het die hervormings die kolonie se doeltreffendheid 
verskerp, ten koste van feitlik alle deelname aan die werking van die staat.

Stockenstrom het die verreikende hervormings as deel van ingrypende modernisering 
in beginsel gesteun. Hy het egter gereken dis belangrik om breë aanvaarding van die 
hervormings onder die burgers te kry. Hy het later genoem dit was ’n groot fout om 
die landdroste en heemrade af te skaf – die middele waardeur die regering die hele 
gemeenskap kon bereik en beïnvloed. Hy skryf: “[Alle] vertroue tussen die Regering en 
die massas is op ’n einde, en talle van die euwels wat ons vordering vertraag en ons vrede 
versteur het, kan teruggevoer word na misverstande wat die uitvoerende gesag weens ’n 
gebrek aan kanale nie kon oplos nie.”

Toe Stockenstrom aanvoer dat hulle die kolonie wil verlaat om ’n wettelose bestaan 
te voer, het sommige van die voornemende Voortrekkers in die noordooste soos volg 
gereageer: 

“Inteendeel, ons verlaat die Kolonie omdat ons nóg Regering nóg Wet ervaar – van 
die Regering weet ons niks, behalwe wanneer ons geld moet betaal, en die wet bereik 
ons nooit, behalwe om ons te beboet of andersins te straf, dikwels weens dade wat na ons 
wete nie verkeerd was nie. Ons Veldkornette kan ons nie help nie, want hulle is ewe veel 
in die duister as ons. Ons is soos verdwaalde skape.”

Die burgers het gemarginaliseer en ontmagtig gevoel. ’n Amptenaar het hul gevoe-
 l ens só verwoord: “Nou het ons ’n Burgerlike Kommissaris om ons geld vir Rege ring 
en Opmeters te in, ’n Magistraat om ons te straf, ’n Vredesklerk om ons te vervolg en 
in die Tronk te gooi, maar geen Heemrade wat vir ons kan sê of iets reg of verkeerd 
is nie.”

OORLEWING AAN DIE GRENS: STOCKENSTROM TEENOOR RETIEF

Piet Retief, die trekkerleier, en Andries 
Stockenstrom, die senior grensbeampte, 
het sterk oor oorlewing in die grensgebied 
verskil. Retief het ’n groot rol tydens die 
Xhosa-inval in die laaste dae van 1834 
gespeel. ’n Week ná die aanvang van die 
aanvalle is hy as tydelike veldkommandant 
aangestel. Hy het ’n groot groep Winter-
bergburgers bymekaar gemaak; dit het 
meer as 200 vroue en kinders ingesluit. Dit 
was feitlik die enigste plek waar sterk 
weerstand gebied is, maar die Xhosa het 
die meeste van hul vee weggevoer. Hy 
skryf toe hy het “alles verloor”. Toe goew. 
sir Benjamin D’Urban hom in 1835 as veld-
kommandant aanstel, het hy Retief se 
“uitnemende karakter” en “verstandige op-
trede” genoem.

Daar was geen rede waarom Retief en 
Stockenstrom nie kon saamwerk nie, maar 
Stockenstrom het geglo, waarskynlik tereg, 
dat Retief voor die trek met sy eie grootste 
vyande – ekspansionistiese Britse offi siere, 
handelaars, spekulante en joernaliste – ge-
heul het. Dié mense wou in Stockenstrom 
se oë goedkoop grond kry deur gerugte te 

versprei wat die trekkerbeweging sou 
aanspoor. Hulle het ’n aggressiewe beleid 
teen die Xhosa voorgestaan.

Daar was nog ’n rede vir spanning. Re-
tief het beweer dat hoewel die gebied van 
swart plunderbendes krioel, die boere geen 
beskerming gebied word nie. Hy wou hê 
burgers moes swart swerwers wat van mis-
dadige bedoelings verdink word, in hegte-

nis kon neem, selfs al was hulle wettig in 
die gebied met passe wat regerings agente 
uitgereik het. Hy het gevra waarom die 
Xhosa “wat ons ons goedere en bloed ont-
neem het, toegelaat word om tussen ons 
in te kom en ons die bietjie wat ons het, te 
ontneem, en ons boonop in ons ver armde 
toestand te bespot?” Hulle “vergader met 
die uitsluitlike doel om van plundery te leef 
. . . Moet ek sulkes nie in hegtenis neem 
en na [u] stuur nie?” Hy het uitdagend 
gesê: “Ek móét hul stuit.”

Stockenstrom wou niks hiervan weet 
nie. Niks sou gered word as burgers wat 
staatsampte beklee, die reg in eie hande 
neem en regulasies in die wind slaan nie. 
Anargie sou erger as wanorde wees. Hy 
het aan Retief gesê dat as hy dit waag om 
iemand met ’n pas in hegtenis te neem, hy 
die gevolge sou moes dra: “Tensy die wet 
gewysig word, moet u dit gehoorsaam.” Hy 
het gedreig om Retief as veldkommandant 
te ontslaan indien hy steeds “bestaande 
regulasies vertrap”.
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bo: ’n Kunstenaar se voorstelling van die 
Voortrekkerleier Piet Retief. 



“ ’n Vreemde en ontroerende gesig”

“Die geskiedenis het selde so ’n vreemde en ontroerende gesig ervaar as dié van wel-
gestelde boere, sommiges in die fl eur van hul jeug, en sommiges reeds deur die gewig 
van jare kromgetrek, wat hul plase en opstalle verlaat, hul gesinne en al hul huisraad in 
’n lomp ossewa laai, hul skape en beeste voor hulle uit jaag en na die verre, onbekende 
binneland wegtrek.” Dis ’n beskrywing van wat as die Groot Trek bekend sou word in 
’n biografi e van Andrew Murray, wat in 1849 in Bloemfontein as die eerste Ned. Geref. 
predikant van ’n gemeente anderkant die Oranjerivier bevestig is.

Tussen 1835 en 1845 het talle groepe burgergesinne wat later Voortrekkers genoem 
is, asook hul knegte, die Kaapkolonie verlaat. Hulle het gemeng met trekboere wat die 
kolonie vroeër reeds verlaat en in die Transoranjegebied vertoef het voordat talle van 
hulle na Natal of Transvaal verder getrek het. Sowat 6 000 mense het geëmigreer in die 
eerste Voortrekkergolf, wat in 1840 geëindig het. Dit was sowat 20% van die wit mense in 
die oostelike distrikte, en ongeveer 10% van die kolonie se blanke bevolking. Teen 1845 
het sowat 2 300 gesinne, of 15 000 burgers en hul gesinne, saam met nagenoeg 5 000 
knegte, die kolonie verlaat.

Beamptes en kerkleiers het onmiddellik besef dat dit ’n geweldig belangrike gebeurtenis 
is. Dié met mag en invloed het die trek bykans eenparig veroordeel; sommiges was oor die 
uitwerking daarvan op plaaslike bevolkings bekommerd, en sommiges oor die trekkers se 
lot. Die vooraanstaande grenskolonis Gideon Joubert het verwag dat die trekkers sommer 
gou uitgewis sou word, en dat die oorlewendes gedwing sou word om terug te keer, of in 
’n toestand “erger as dié van heidene” sou verval. Die sinode van die Ned. Geref. Kerk 
het in 1837 sy kommer uitgespreek oor die “vertrek na die woestyn, sonder ’n Moses 
of Aäron” van mense wat ’n “Kanaän” sonder enige “belofte of rigting” soek. De Zuid-
Afrikaan, die enigste Nederlandse koerant, was ontsteld omdat die Voortrekkers hulle 
buite Britse gesag geplaas het.

Toe die trekkers die kolonie in die 1830’s begin verlaat, was daar intensiewe kontak 
tussen Europeërs en Afrikane langs ’n lyn van ongeveer 200 km lank naby die Visrivier. 
Anderkant dié lyn was Europeërs net op enkele plekke in kontak met nie-Europeërs. 
Naby Port Natal (tans Durban) het enkele Engelse handelaars en jagters onder ’n groot 
inheemse bevolking gewoon.

Een van die grootste groeperings in die gebiede waarheen die emigrante op pad 
was, was Mzilikazi se Ndebele-koninkryk in die Maricovallei in wat later Wes-Transvaal 
sou word. Die Ndebele-leërs het die Zulu se gevegstaktiek en -tegnieke gebruik om 
groot dele van die latere Transvaal en Noord-Vrystaat te verwoes. Nog ’n hoofman, 
Moshoeshoe, wat vlugtelinge tot die Basotho-nasie saamgesnoer het, het op grond oos en 
was van die Cale donrivier gewoon. In Natal het die Mfecane (kyk p. 124) die konsolidering 
van die Zuluryk behels. Hier het Dingane ná die sluipmoord op Shaka koning van die 
Zulu geword.

Die binneland in

Migrerende grensboere, wat as trekboere bekend was, het hulle twee dekades lank reeds 
deels op die hoëveld gevestig. Families het hul vee na gelang van die seisoen noord en 
suid van die Oranjerivier laat wei. Anders as by die Voortrekkers, was hier nie politieke 
oorwegings betrokke nie.

Verskeie Voortrekkergroepe het op verskillende tye van verskillende plekke af vertrek. 
Elke groep het onder die leiding van ’n vooraanstaande plaaslike persoonlikheid gestaan, 
byvoorbeeld Hendrik Potgieter van die Tarka, Gerrit Maritz van Graaff-Reinet en Piet 
Uys van Uitenhage. Die meeste trekkergroepe was meer as honderd sterk. Weens die 
aard van die mobilisering was persoonlikheidsbotsings feitlik onvermydelik, en die 
Voortrekkers het gesukkel om oor ’n gemeenskaplike strategie en regering saam te stem. 
Louis Tregardt, die eerste vername leier, het byvoorbeeld aanvanklik slegs tot by die Wit 
Keirivier, net oor die grens, getrek, waar die Xhosakoning Hintsa hom in 1834 grond 
gegee het.

Toe die Sesde Grensoorlog in dieselfde jaar uitbreek, is Tregardt van wapensmokkelary 
beskuldig. Hy en Janse Van Rensburg, nog ’n vroeë trekleier, het na die Portugese 

DIE VOORTREKKERS:
NASIONALISTE OF MATERIALISTE?
Geskiedskrywers verskil lank reeds daar-
oor of die Groot Trek ’n nasionalistiese be-
weging was of nie. ’n Onlangse teorie lui 
dat die trekkers besware gehad het teen 
die beleid van gelykheid voor die reg, en 
dat hulle bowenal op soek na grond en 
stofl ike gewin was. Daar word beweer dat 
geen onmin tussen Afrikaners en Britte 
bestaan het nie. Daarenteen het Afrikaner-
nasionalistiese geskiedskrywers die Voor-
trekkers uitgebeeld as mense wat hulself 
as ’n afsonderlike volk en selfs as die voor-
hoede van ’n nasie beskou het.

Dit is so dat die trekkers ten alle koste 
die indruk wou vermy dat hulle teen Britse 
gesag in opstand is. Hulle wou eerder ge-
sien word as mense wat die land vreed-
saam verlaat omdat die regering hulle nie 
behoorlik beskerm nie, en wat hulle dus 
van bestaande wette en instellings ver-
vreem gevoel het.

Die vraag na grond en arbeid was die 
hoofredes vir die trek. Tog het politieke 
marginalisering en die oortuiging dat die 
regering teen hulle as ’n taal-, kultuur- en 
tradisievaste gemeenskap diskrimineer, be-
slis ook ’n rol gespeel. In 1841 sê die trek-
kerleier Hendrik Potgieter byvoorbeeld hy 
wil hom “aan geen Brit onderwerp” nie, en 
dat sy mense nie “Britse slawe” wil word 
nie. In 1842 skryf Andries Pretorius dat die 
Hollandssprekende koloniste in 1806 on-
der ’n regering gekom het wat “in bloed van 
hulle vervreemd was”, en dat hulle hul nie 
by die vreemde wette en instellings wat op 
hulle afgedwing is, kon berus nie.
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Andries Pretorius het die laaste groot 
groep trekkers in 1838 tot buite die kolonie 
gelei. Hy het die Voortrekkers in Natal ook 
georganiseer en hulle in wat later as die 
Slag van Bloedrivier bekend geword het, tot 
oorwinning gelei. 



hawedorp Delagoabaai getrek. Toe Tregardt en die meeste van sy trek weens koors sterf, 
en die Tsonga Van Rensburg se party uitmoor, het die ander Voortrekkers besluit om ’n 
veiliger bestemming te soek.

Hendrik Potgieter se trek het laat in 1835 of vroeg in 1836 uit die Tarkastreek die 
koloniale grens oorgesteek. Gerrit Maritz en sy trek het Graaff-Reinet in September 
1836 met meer as 700 mense – sowat 100 van hulle volwasse wit mans – verlaat. Maritz 
het regsgeskrifte saamgeneem, onder meer ’n werk deur Grotius, asook ’n kanon. Dié 
groot regsboek en ’n geweldstuig was twee maniere om wit oorheersing te vestig. Teen 
die lente van 1837 was daar vyf of ses groot kampe tussen die Oranje- en Vaalrivier, en ’n 
totaal van 2 000 trekkers.

Die emigrante het goed geweet hul teenstanders vermoed hul uiteindelike oogmerk 
is om die Afrikane te onteien. Hulle het die swart mense egter beskou as mense met wie 

’N MANIFES

Op 2 Februarie 1837, net voor hy sy trek die 
kolonie uit lei, publiseer Piet Retief sy mani-
fes in die Grahamstown Journal. Die manifes 
is geen klinkende onafhanklikheidsverklaring 
nie. Die dokument is in die eerste plek daar-
op gemik om die indruk dat die trekkers 
anargistiese takhare is wat tot elke prys aan 
die beperkings van die reg wil ontsnap, te 
weerlê. Dit wil die leser oortuig dat gewone 
wetsgehoorsame mense onder on houd bare 
druk verkies het om weg te trek, eerder as 
om teen die regering op te staan.

Die manifes stippel die oorsake van die 
trek uit: die gedurige gebrek aan veiligheid 
en veral die verliese tydens die vorige grens-
oorlog asook die “rumoerige en oneerlike ge-
drag van rondlopers”. Dit meld die “ergerlike” 
wette ten opsigte van slawe, en die geld wat  
burgers in die bevrydingsproses verloor het. 
Dit betreur die “ongeregverdigde blaam” wat 
sendelingpropaganda op die grensbur gers 
plaas. Die manifes beklemtoon dat die emi-
grante niemand tot slaaf wil maak nie, maar 
eerder die ou paternalistiese verhouding tus-
sen meesters en knegte wil herstel. Hulle sal 
niemand se eiendom afneem nie, maar sal 
hulself teen aanvalle op hul lewens en eien-
dom verdedig. Hulle sal wette maak om hul-
self te regeer en afskrifte daarvan vir kennis-
name na die kolonie stuur. Hulle sal dit aan 
die swart hoofmanne onder wie hulle gaan 
woon duidelik maak dat hulle voornemens is 
om in vrede te leef.

In ’n brief van Julie 1837 stel Retief die 
Britse regering nogmaals gerus dat geen 
vyandskap teenoor die “Britse volk” bedoel 
word nie. Die trekkers het “geweldige en on-
berekenbare verliese” gely deur die kolonie 
te verlaat. Hy versoek die Britte selfs om 
vyandighede met swart hoofmanne te help 
voorkom. Hiernaas bevat die brief ook ’n 
nuwe noot: “[Ons] wens om as ’n vrye en 
onafhanklike volk beskou te word.” 
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bo: Die trekboere, onder andere Paul Kruger 
se familie, was rondtrekkende grensboere. 
Anders as in die geval van die Voortrekkers 
was die politiek nie ’n groot faktor in hul 
omswerwinge nie. Hulle het hul vee noord en 
suid van die Oranjerivier laat wei soos die 
seisoene hulle gelei het. Dié binne- en buite-
aansig is van ’n trekboer se huis in Transvaal.



hulle ’n werkverhouding moes aanknoop. Hulle was potensiële arbeiders en moontlike 
bondgenote teen ander swart groepe. Daar was altyd swartes in hul kommando’s, 
gewoonlik as agterryers wat die perde moes versorg en kos moes kook. Die eerste groot 
kommando’s van gewapende berede burgers, met Potgieter en Maritz aan die spits, het 
103 trekkers en 40 gekleurdes gehad, en 60 swartes om te help.

Saam met die Voortrekkers het kopbagasie gegaan – die vergeldingstelsel, praktyke 
soos die vang en inboek van inheemse kinders, krygstegnieke soos die kommando (kyk 
kassie op p. 72) en die laer (kyk kassie op p. 78) en die verdrag as model vir “internasionale 
betrekkinge”. Mondelinge ooreenkomste of formele verdrae met hoofmanne was 
algemeen aan die oosgrens. Terwyl die trekkers hulle op hul uitreis begewe het, het 
Andries Stockenstrom namens die kolonie verdrae met verskeie hoofmanne onderteken 
waarvolgens hulle vennote in die handhawing van vrede en die goeie orde sou wees.

Buiten die vroue en kinders was daar eers net 33 gewapende mans in Potgieter se 
trek. Dit het na 200 gestyg toe die groepe van Sarel Cilliers en Casper Kruger aangesluit 
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het. Potgieter was ’n energieke en aktiewe maar swygsame man. Hy het ooreenkomste 
met Afrika-hoofmanne aangegaan om in vrede saam te leef, maar in Augustus 1836 het 
’n Ndebele-patrollie die Liebenberg-familie, deel van Potgieter se trek, aangeval en ses 
mans, twee vroue en ses kinders doodgemaak. Die Ndebele wou waarskynlik die groot 
troppe vee wat die trekkers saamgeneem het, buit.

Toe, op 20 Oktober 1836, val ’n Ndebele-leër van 4 000 tot 6 000 man Potgieter se laer 
aan; tydens die Slag van Vegkop het 35 trekkers die massiewe Ndebele-aanslag met die 
verlies van net twee lewens afgeweer. Die Ndebele het egter bykans al die trekkers se vee 
gebuit, en in Januarie het kommando’s Mzilikazi gaan straf. Die eerste, met Potgieter en 
Maritz aan die spits, het 400 mense doodgemaak, Mzilikazi se dorp by Mosega verwoes 
en 7 000 stuks vee gebuit. In November het nog ’n kommando met Potgieter en Piet Uys 
vooraan Mzilikazi gedwing om na die huidige Zimbabwe te vlug. Nou was daar geen ware 
mededingers vir die emigrante op die hoëveld nie.

Broedertwis

Afrika-vyande was nie die enigste uitdaging nie. Verdeling, skeuring en broedertwis 
het die trek byna gekelder. Die trekkerleiers was welgestelde mans, maar sonder die 
ekonomiese beheermiddels waarmee lojaliteit en dissipline gewoonlik afgedwing word. 
Die trek het standverskille uitgewis. Die leiers moes op die ingeburgerde patriargale 
familiestruktuur en ’n militêre reputasie staatmaak om beheer te behou.

Verder het selfs nie eers die leiers oor hul eindbestemming eenstemmigheid gehad 
nie, behalwe dat hulle naby die see wou wees. Retief wou Natal toe gaan, en Potgieter na 
die Transvaalse hoëveld. Potgieter het met die Portugese in Mosambiek ’n ooreenkoms 
oor toegang tot die hawe by Delagoabaai (tans Maputo) probeer sluit. Dit was ver van 
Britse gesag af, en sou hom in wese onafhanklikheid gee. Daarenteen was Retief bereid 
om met die Britte oor onafhanklikheid te onderhandel.

Godsdiens- en politieke geskille het die trekke ook ondermyn. Daar was geen Ned. 
Geref. dominee nie. Erasmus Smit, Maritz se swaer en ’n voormalige sendeling van die 
Londense Sendinggenootskap, het die gaping probeer vul. Hy was egter oud, siek, nie 
georden nie, en volgens gerugte ’n alkoholis. Hy was vir talle trekkers onaanvaarbaar. 
Geskille oor politieke organisasie het die trekkergemeenskap verder verdeel. Potgieter, 
’n vaderfi guur, het die welsyn van sy eie trekparty voorop gestel. Dié groep het mettertyd 
’n outokrasie onder die Potgieter-clan geword. Daarenteen het Maritz die trek as ’n 
gemeenskaplike onderneming– ’n vereenigde maatschappij of volk – beskou. Hy wou dat 
leiers hulle aan ’n verkose raad onderwerp.

Soms het almal saamgestaan. Met Potgieter en Maritz se trekke in Desember 1836 saam 
by Thaba ’Nchu, het hulle ’n Burgerraad van sewe burgers met Maritz as burgerpresident 
en Potgieter as krygshoof gekies. Die Burgerraad het wette gemaak en afgedwing. Maritz 
en Potgieter het egter gou gebots, en die Burgerraad verdeel.

Toe Retief die volgende April by Thaba ’Nchu aankom, is hy eenparig tot die trekkers 
se “goewerneur” verkies, en het hy as militêre bevelvoerder by Potgieter oorgeneem. 
Maritz het Regterpresident van die Politieke Raad en adjunk-goewerneur geword. 
Potgieter se uitsluiting is twee maande later bevestig toe ’n vergadering by Winburg 
nege artikels aanvaar waarkragtens die Vrye Provinsie van Nieu-Holland in Suidoos-
Afrika geskep is, met Retief as “opsiener” van die Maatschappij, soos die gesamentlike 
trekkergemeenskap bekend was.

Die strewe na ’n verdrag

Edgar Brookes en Colin Webb merk in hul geskiedenis van Natal op dat dié streek 
onmiddellik ná die Mfecane soos die paradys moes gelyk het. Daniël Bezuidenhout, ’n trekker, 
het genoem dat die geil gebied “wild en verlate” was.

Piet Retief het gedink die Boere en die Zulu kan naas mekaar woon, maar Francis Owen, 
’n sendeling wat naby Dingane gewoon het, en taamlik baie eerstehandse ervaring van 
hom gehad het, het aan Retief gesê die koning sal die trekkers nooit grond gee nie.
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heel bo: Die Ndebele-leër het Hendrik 
Potgieter se laer in 1836 aangeval. Dit is die 
Slag van Vegkop genoem.

bo: Erasmus Smit (1778-1863), Gerrit 
Maritz se swaer en voorheen ’n sendeling 
van die Londense Sendinggenootskap, was 
in naam die Voortrekkers se leraar, maar was 
vir baie van hulle heeltemal onaanvaarbaar. 
Hy was nie georden nie, en was boonop oud, 
sieklik en heel moontlik ’n alkoholis. 



Retief het gereken dis noodsaaklik dat die Zulu die Boere leer vertrou. Hy was van 
nature ’n waaghals, en was nou op die punt om die grootste waagstuk van sy lewe aan 
te pak. Owen het hom gewaarsku om nie met ’n kommando naby Dingane te gaan nie, 
maar Retief het dié raad in die wind geslaan. Na berig word het hy geantwoord: “Dit kos 
’n Hollander, nie ’n Engelsman nie” om ’n swart man te verstaan.

Toe Retief en enkele manne Dingane in Oktober 1837 nader om ’n verdrag te 
onderteken, het die koning laat blyk dat hy dit sou oorweeg om die groot gebied tussen 
die Mzimvubu- en Thukelarivier af te staan, mits Retief vee terugkry wat Sekonyela, die 
Tlokwa-hoofman, van Dingane gesteel het.

Namate die onderhandelings gevorder het, het Retief foute gemaak wat sy vooruitsigte 
ondermyn het. Hy het Dingane vertel van die swaar straf wat die trekkers Mzilikazi 
toegedien het. Dingane se raadslede wat Retief na Sekonyela vergesel het, het opgelet met 
hoe min respek hy dié hoofman behandel. “Sal Dingane ook só behandel word?” wou hulle 
weet. Die antwoord was: “Ons sal Dingane net so behandel as hy ’n skelm blyk te wees.”

Dit alles het Dingane erg bedreig laat voel. Vroeg in die 1830’s het Jacob Hlambamanzi, 
’n tolk met ervaring van die Oos-Kaap, Dingane vertel hoe dinge waarskynlik gaan 
verloop: “Eers het die wit mense gekom en ’n deel van die grond gevat; toe het hulle 
meer geword en die ander verdring. Keer op keer het hulle meer grond en beeste gevat.” 
Volgens mondelinge tradisie van die Zulu het Shaka, toe hy vermoor is, vir Dingane gesê: 
“Jy maak my dood, want jy dink jy sal heers, maar die swaeltjies sal” – die wit mense. 
Hulle is swaeltjies genoem omdat hulle modderhuise gebou het.

Dingane was bang vir die gewapende trekkers wat na sy koninkryk op pad was nadat 
hulle die Ndebele vernietig het. Hy kon self nie nog gewere in die hande kry nie; Retief 
het geweier om Sekonyela se perde en gewere vir hom te gee. Die paar Engelse jagters 
en handelaars in Port Natal was geen bedreiging nie, maar die 1 000 Voortrekkerwaens 
wat teen die einde van 1837 in die Bo-Thukela-vallei versprei het, was wel. Retief het 
merkwaardige vertroue gehad dat ’n verdrag met Dingane sake op ’n manier tot albei se 
bevrediging sou oplos.

Stockenstrom het aan Retief gesê hy verstaan nie hoe die Voortrekkers as wittes in 
Afrika sou kon oorleef as hulle buite bereik van die Britse regering en sy stelsel vir reg 
en orde was nie, al was dié stelsel vir die huidige ook al hóé gebrekkig. Hy was verstom 
dat die trekkers oënskynlik die beskerming van Dingane en Mzilikazi, die twee grootste 
hoofmanne van die binneland, bó dié van die Britse regering verkies het.

Ná die verwoestende Sesde Grensoorlog het Stockenstrom ’n verdragstelsel (kyk kassie) 
voorgestel om geskille op te los eerder as die ou militêre oplossings. Hy was daarvan 
oortuig dat verdrae net sou werk as ’n sleutelbeginsel in ere gehou word: die erkenning 
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regs: Die groot dans van die Mbelebele-
regiment, soos kapt. Allan Gardiner dit in 
1835 gesien het. Dingane se manne het hom 
na die dansterrein vergesel. Elkeen het ’n 
tak met groen blare gedra en ’n buitenste 
kring gevorm terwyl die Siklebe-regiment 
die binnekring uitgemaak het. Dis moontlik 
dat Retief en sy manne voor hul dood ’n 
soortgelyke seremonie aanskou het. 



van die werklike besitters se reg op ’n gebied. Die erkenning van die mag en status van 
die inheemse hoofman en die behoud van sy staatsbestel moes hiermee saamgaan. Dié 
stelsel sou kon slaag mits die Britse regering bereid was om baie hulpbronne daaraan toe 
te wys en sy rug teen die Engelse handelaars, spekulante en soldate wat die Xhosa wou 
onteien, styf te maak.

’n Epog is aan die einde van die 1830’s vir die Kaapkolonie afgesluit. In 1836 het 
Stockenstrom die groot keuse voor Europese koloniste verwoord: “Daar moet óf 
uitwissing wees [hy bedoel die onteiening en verbrokkeling van Afrika-hoofmanskappe], 
óf versoening en geregtigheid: die middeweg is ondergang.”

Gebeure tussen die einde van 1834 en die einde van 1838 dui op presies hierdie mid-
deweg wat Stockenstrom beskryf het. Daar was moord en verdelging op groot skaal – die 
Sesde Grensoorlog, die stryd tussen die Voortrekkers en die Ndebele, die moord op 
Retief en sowat sewentig ander mans in Dingane se woonplek, en die uitdelging van 
nog 500 van sy volgelinge by Weenen, asook die dood van ongeveer 3 000 Zulus by die 
Ncomerivier, later Bloedrivier genoem, waar Andries Pretorius ’n aanval afgeweer het.

Laasgenoemde gebeure word in Deel Twee beskryf, want ons kan hulle net in die 

STOCKENSTROM SE VERDRAGSTELSEL

As luitenant-goewerneur van die Oos-Kaap 
het Stockenstrom ’n sterk mandaat van die 
Britse ministerie van kolonies gehad om ’n 
heeltemal nuwe grensbeleid toe te pas wat 
op verdrae en onderlinge respek in plaas 
van vergelding en wedersydse haat gegrond 
was. Die koloniale regering het diplomatieke 
agente in die Gesedeerde Gebied geplaas, 
en die Xhosa-hoofmanne het betroubare 
raadslede daar gestasioneer om die driwwe 
vir gesteelde vee dop te hou. Stockenstrom 
het geglo die sleutel tot die probleem van 
veediefstal was om boere te dwing om hul 
eie vee deeglik op te pas. Vee uit die kolonie 
wat werklik gesteel en onmiddellik aange-
meld word, kon ingevolge die verdrae herwin 
word, en die hoofmanne moes hulle aan die 
boere terugbesorg. Argiefrekords toon dat 
wanneer die verdragstelsel deur verligte be-
amptes soos C.L. Stretch, die diplomatieke 
agent by Blokdrif (later die dorp Alice), geïm-
plementeer is, die Xhosa-hoofmanne hul ver-
pligtinge ingevolge die verdrag nagekom 
het, en dat vee wel terugbesorg is.

Daar was egter min verligte koloniale be-
amptes aan die oosgrens, en die kwessie 
van gesteelde vee was in elk geval net ’n 
dekmantel vir die eintlike strydpunt – grond. 
Die setlaars het tydens die veldtog van 
1834-1835 deur Xhosaland beweeg, en 
was beïndruk met wat hulle gesien het. “Die 
gebied lyk baie goed,” het een setlaar ge-
skryf, “en skape sal hier baie goed aard.” 
Twee jaar later het koningin Victoria die troon 
bestyg. Die Britse Ryk sou binnekort sy 

hoog tepunt bereik. In Amerika en die Suid-
see-eilande het massiewe getalle van die in-
heemse volke weens Europese siektes gesterf, 
soos die Khoi-Khoi voor hulle. Dit wou voor-
kom of selfs die wetenskap die onvermyde-
like oorwinning van die wit ras wou verseker, 
soos die setlaarleier J.M. Bowker in sy berug-
te “springboktoespraak” in die voor uitsig 
gestel het:

Daar was ’n tyd toe tienduisende spring-
bokke ons vlaktes bedek het; nou is 
hulle weg, en wie is daaroor spyt? Hul 
plek is ingeneem deur tienduisende me-
rino’s . . . Ek begin dink dat [die Xhosa] 
ook plek moet maak, en waarom nie? Is 
dit geregverdig dat daar etlike duisen de 
genadelose, waardelose barbare soos 

’n nagmerrie op grond moet wees wat 
miljoene beskaafde mense heel ge-
maklik sal onderhou? 

Hoewel Stockenstrom die luitenant-goewer-
neur was, was D’Urban steeds die goewer-
neur, en die meeste grensbeamptes was 
D’Urban se manne. Die setlaars het ’n formi-
dabele en welsprekende woordvoerder ge-
had in die persoon van Robert Godlonton, 
die redakteur van die Grahamstown Journal, 
wat weekliks teen die verdragstelsel uitge-
vaar het. Hy het beweer die bepalings is on-
uitvoerbaar en dat dit die Xhosa toelaat om 
vee straffeloos in die kolonie te steel. Stock-
enstrom is uitgekryt vir ’n gewetenlose baan-
tjiesjaer wat die setlaars vir private gewin uit-
verkoop het.

Stockenstrom kon nie veel aan die Gra-
hams town Journal doen nie, maar hy het dis-
lojaliteit onder sy senior beamptes nie ge-
duld nie. Hy het die Burgerlike Kommissaris 
van Albanie weens laster gedagvaar, maar 
het verloor en daarna bedank. Napier, die 
nuwe goewerneur, kon Stockenstrom se 
stelsel nie in stand hou nie, en die volgende 
goewerneur, Maitland, het geheel en al nuwe 
verdrae eensydig op trae hoofmanne afge-
dwing. Daar was spanning toe ’n Xhosa met 
die naam Tsili in Maart 1846 ’n byl van ’n 
handelaar op Fort Beaufort steel. Dit het ge-
beure aan die gang gesit waarvan die Oor-
log van die Byl die begin was, en wat twaalf 
jaar later met die algehele en fi nale vernie-
tiging van die Xhosa-volk geëindig het.
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bo: Robert Godlonton, redakteur van 
The Grahamstown Journal, was die 
Engelssprekende setlaars se segsman. Hy was 
danksy verstandige beleggings en spekulasie 
’n ryk man. Hy was teen Stockenstrom se 
verdragstelsel gekant en wou hê dat meer 
grond van die Xhosa weggeneem word.

Robert Godlonton



konteks van die Mfecane verstaan. Dié is ook deur die “vergruising” en grootskaalse 
ontwrigting van mense gekenmerk. Toe die Voortrekkers in die binneland aankom, was 
Afrika-gemeenskappe juis besig om weer te herstel. Wit en swart sou ontdek dat hulle 
saam moes bestaan, want die een kon die ander nie oorweldig nie.

’n Uitsonderlike kolonie

Dit was maklik om die nedersetting aan die Kaap te vestig, want daar was min Khoi-Khoi, en 
hul tegnologie was nie gevorderd nie. Die feit dat Suid-Afrika se voedselplante en diere nie 
mak gemaak kan word nie, is een rede waarom die Kaapse Khoi-Khoi nie meer ontwikkel 
was nie. Ná 60 jaar van Europese nedersetting het pokke hulle feitlik uitgewis. Teen die 
1840’s het hulle net nog op die Katriviernedersetting en ’n paar sendingstasies ’n mate van 
vryheid en outonomie geniet.

Die Bantoesprekendes weerskante van die Visrivier het so ’n demografi ese ramp weens 
die koloniste se siektes vrygespring. Omdat hulle landbouers en herders was, kon hul 
samelewing veel groter weerstand teen Europese uitbreiding bied. Toe Britse leier skap en 
ander militêre hulpbronne egter na die grens gestuur is, het die meedoënlose onteiening van 
die Xhosa begin. Hulle kon nooit volkome verstrooi word nie, maar het oplaas geen 
lewensvatbare grondgebied gehad nie. Hulle is gou by die koloniale same lewing ingelyf, en 
hul tradisionele gemeenskappe het verbrokkel.

Ekonomies gesproke is die Kaap van die merkantilistiese beleid van die VOC om skep 
in ’n samelewing wat ten volle deel van die Britse ekonomiese stelsel geword het. 
Kapitalistiese ondernemings en materialistiese vordering was die kern van dié stelsel. 
Die koloniste het lank geglo dit is onmoontlik om koring en wyn sonder slawe te pro-
duseer. Hulle was verkeerd. Ná slawerny het produksievlakke gou herstel. Wol het 
mettertyd die belangrikste uitvoerproduk geword.

Op kultuurvlak het die kolonie ’n karakter aangeneem wat nóg van Europa, nóg van 
Afrika, nóg van Asië was. Die staatsbestel en administrasie was Engels, en so ook die 
algemeen geldende kleremodes, gedrag en openbare etiket in Kaapstad. In dié stad het 
Hollanders die losieshuise bedryf. ’n Klein deftige stand het in uitmuntende Kaaps-
Hollandse huise in die stad, en op wynplase in die Wes-Kaap gewoon. Die mense wat 
die herehuise gebou en die tuine, wingerde en koringlande bewerk het, was van Afrika 
en Asië. Die kenmerkendste disse is van die Ooste ingevoer.

In die primitiewe onderwysstelsel was Engels die voertaal, maar die Moslems het 
hul gelowiges in Arabies en Afrikaans onderrig. Die leraars van die Ned. Geref. Kerk 
het steeds in Nederlands gepreek, hoewel die meeste van hul lidmate Afrikaans beter 
magtig was. Aan die oosgrens het sendelinge nie net die Woord verkondig nie, maar 
ook die boodskap dat ’n mens Engels moet kan praat en Engelse klere moet dra om 
“beskaafd” te wees. Die verswakking van die Xhosa het die Christelike en Engelse 
invloed ook sterk laat uitbrei.

Die wetgewing wat tussen vryes en onvryes onderskei het, is teen 1838 geskrap. Slawer-
ny is sonder groot omhaal beëindig, maar die instelling het steeds ’n donker skaduwee 
gewerp, veral wat inboek-arbeid en die ideologie van paternalisme betref. Daar was geen 
rassewetgewing meer nie, maar omdat slawerny en vryheid bykans twee eeue lank só 
nou met mekaar verweef was, het informele rasse-onderskeid bly voortleef. Die feit dat 
voormalige slawe geen grond gekry het nie, het beteken dat hulle steeds vir ’n baas moes 
bly werk om te oorleef. In 1841 het die regering die Wet op Here en Diensbodes aanvaar. 
Dit het werkgewers goed gepas, want kontrakbreuk was nou ’n strafbare misdryf.

Die Kaapkolonie was een van die min plekke op aarde waar ’n groot aantal slawe-
eienaars geen seggenskap in die beëindiging van slawerny gehad het nie, omdat daar 
geen wetgewende vergadering was nie. Gevolglik was daar geen behoorlike debat oor 
slawerny en vryheid nie. Die twee wit gemeenskappe se gemeenskaplike aandrang op 
’n koloniale vergadering het hulle nader aan mekaar gebring. Omdat die Ryksregering 
geen kleuronderskeid erken het nie, kon die aandrang op ’n koloniale vergadering nie in 
rasseterme uitgedruk word nie.
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Toe verteenwoordigende bestuur in 1853 ingestel is, was die amptelike bevolkingsyfer 
van die kolonie reeds oor die kwart miljoen. Die ekonomie het begin om te diversifi eer. 
Teen die vroeë 1860’s was ’n moderne onderwysstelsel vir die koloniste se kinders reeds 
in wording. Verskeie bekende skole is gestig, soos die Diocesan College (Biskoppe) in 
Kaapstad in 1849, St. Andrews (Grahamstad) in 1855, die Grey Institute (Port Elizabeth) 
in 1856 en die Stellenbosse Gimnasium in 1866. Daar was ook talryke sendingskole wat 
onderwys gebied het aan gekleurde en swart kinders. Dié skole het ook wit kinders op-
geneem. Daar was ’n bloeiende perswese, wat koerante in sowel Engels as Nederlands 
uitgegee het.

 Soos in die volgende deel sal blyk, het dié kolonie – wat ná 1795 wetlik toenemend nie-
rassig, liberaal en egalitêr geword het – die Griekwas, koloniste en setlaars voortgebring 
wat die prosesse van militêre verowering, onteiening en onderwerping buite die kolonie 
se grense aan die gang sou sit.
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Teen die 1840’s het Engelse modes, gedrag 
en openbare etiket in Kaapstad oorheers. 
Hierdie skildery, met die titel ‘‘’n Wandeling 
in die Kompanjiestuin op ’n Sondagmiddag’’, 
toon dié Engelse kleredrag baie duidelik.


