


VOORBER!G. 

Dar daar alreeds :::o gou 'n ::igste druk ·rn:rc 

hierdie boekie nodig gevrnr d het, is 'n be\\ys, dat 

dit in 'n be~taande behoefte voorsien. 

Hartelike dank aan al die onderwysers, \\at die 

boekie in gebruik geneem het. 

DIE SKRYWER. 



6 

VII. =vlaak nou en dan gebruik rnn die hoofstuk ag
rer in die boekie onder die !:ooi: Geskiedenis 
in 'n Skulpie. Dit i.:; becloel as 'n kort oorsig 
rnn ons geskiedenis en om '11 onderl:nge \er
band te gee aan die YernaamHe feite. wat elke 
kind Yan sy Yadel'la!ldse g~skiedeni s behoor t 
re ·weer. Dir kan tegelyk dierr as tondament, 
waarop meer uitgebreide srndie kan gebou 
word. 

VIII . Jaartalle her ook hulle mm:ige sy, maar daar 
mag geen misbruik \-an gemaak \\Ord nie. 
Laat nie jaartalle leer om C:aarn:ee geskiede
nis in te pomp nie. }faak '11 reclelike gebruik 
daar \-fin om 'n sekere mate \·an rydsrekening 
aan die leerlinge te gee, want elkeen bel:oort 
te weer dar Jan rnn Riebee'i\:. P ier Retie£ en 
Paul Krnger nie alrnal in dieselide tyd gele€f 
!":et Die. 

----OJu---. 
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IETS OOR DIE BEWON.ERS VAN SUIDAFRIRA 

TOE D!E EERSTE WITMENSE RIER KO~I 

WOON EET. 

!'l:~rd~c °:.Jo~kie Dr:.a:.- ~a= aie 
.;!:TC. 7.~:~eC.M 

cb.t: in on~ lc::id ~" · :'.'i:L,afrika 

he: nie. JLllle nie. 

';';Cc:: oo~ c~. dt:.. : d~ar baic 500rtc n2..~ic~ op d:t \i:.-c
~E:-C. :5. Da&~· i;, ·ff::te5. S\':~:~·:<: :". G.::c::, Bn<iE-25, 
,-c.~cs . i.;n \~::e ·.,rec: ~.-z .. ~r-=r 5ooi::=. 

I1: ons lc.nd i5 dE.2 .. :· co~ al ·:1 ~- t=!t ,af-.r ~eior::2_, 

:maar l:ul!e t:et nie: a:r::cl ~.:er g-:·.'.·oon r..ie. en toe d ie 
ee1·rn: ~:or:1pi2 '.'; :trc.2n.:;e hu!i.o- aan die Kac.p ge\-e~ 
:ig ne:. ·~\·c·:.3 l-.:e:::.· EC"': c.il':c ~ uor:c- g2~~i<J!.'clc ~C..:3i ::-~ . 

~sa: on5 I~O~i. nc.:- :..1:.·c~~c r:ocn: .. ~l~: -\~.-: ~ ~e: :-!:..t-?:~c: ·.~.-a~ 

h:er r:a:i.:m·'.:~..;: : ·J:s oehoon. H·.::'.e "'-"O!.' (l 00~ -.-.-c:: 
1'-Jeur:ir:gt Jc~:oc::!.:. o ::~ ... ~~::.: h~.~~~~ YE-~ 1::~ ·,-.-:: :~ ~ic. 

DiE eer. :::cor: r..oe::.:: or-:: Ho:r:o::o, d:c: ar-c~.,:· _.:oc~·: 

Boe;;m~!l5. en C.ie c.nc~.::· e.:r: K<:ife1·~ - Hierd:e d1·:e 
~Oor:e f.e: n:e deur!'~:c:-{~Er gt".YOOD n:c. !1:E:ar E.::r: 2l 
op ,-erskiEer..de plek~:e. A:o .:1:::: E•j~1 :-:100: cp die 
k2c:.rr~ic k:-k. v.a: I'..ic:· :a!1J:=,:a~ ~:2..2.~i. dE.r: ~C:-~!1 or.3 
sie:r.. -,TE.ar ~:G.re- g2-;:l:.- ~:e:. to= d:c =er3~e v:::~_ c::i~c 

a~rn c1.i:: Kaa;. g:..c.r. ·x0•)!: :C:;;-:: . D',::. Ho:r:o:" he: ':';,.,, i:i:!t~ 

m-=e3al .San die \\-e~:-\:·_:~. E!l S·_:: t:~~~~~ ~· .J!:i:~ ;r::!·~~:: \:~:c ~~we;::: ~=~. 

Kaffers het aar:. die Oo":c~t0.n: g::--..•.-con. '=r: c!.!e: Boes
mc.ns in die midie:. 

L~tE:l' sai or:s :eel' hoe hL;]e ge:ee: ::.::. en hoe 
ht.: :le ge·;i.-oon:c:5 wc5. m<'.<'.l' 0p d:e oc.rr:c:::..;: i5 di: ge
noeg om : e ~~:e2:. c&.: di.: H o:r..c:;: :-:c:: !'O!:dgetr.:~: !:e 
'.Leesc.i !2~g3 die ~&.::: -:a!: die 5ce:. ?cr:y ·.·ar: !:.JLe E ::.::.J:s 



Boesmaoe van 
jag en steel 
1elewe. 
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net .-ee gehad en het hoofsaaklik geleef van melk en 
van uintjies en wortels, wat hulle uit die grond gra
we, tenvyl die arm soort weer meer van die visse in 
die see geleef het, vernaamlik van skulpdiere soos 
mossels en oesters. 

Die Boesmans het nie vee gehad nie, maar het 
net geleef van wilde bokke, wat hul skiet met giftige 
pyle of wat hulle in 'n gat rnng, en as hulle die kans 
had, het hul'e ook baie maal vee van die H utnots 
gesteel. 

.s:atters meer Die kaffers was al 'n bietjie beter geleer, want 
beekaaf. hulle het al grond bewerk en gesaai. Hulle kon al 
Grond bewerli; bietjie mer yster werk; hulle het assegaaie gemaak 

om mee te Yeg en pikke om die grond mee los te 
maak Yir hulle gesaaides. 

Nou weet ons kleintjies genoeg van die gekleur
de nasies, wat hier gewoon het, toen ons oupa se oupa 
hier aangekom het. Maar nou sal ons probeer om uit 
t e vind waarom ons oupa se oupa hier kom woon het, 
en waar hulle vandaan gekom bet. 

DIE VROEERE HANDEL TUSSEN INDIE EN 

EU~OPA. 

IS baie goed om te weet waarom ons voor
ouers na Suidafrika gekom het. Dis miskien 
'n bierjie moeilik om dit so dalik te verstaan, 

maar as ons net mooi lees en oplet dan sal dit nie 
te moeilik wees nie. 
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Om julle dit nou mooi duidelik te maak, moeL 
ons eers bietie uit die grootpad uitdraai. 

J'ulle het almal al gesien, dat as ma die dag ons 
kos regtig lekker wil kook, dan gooi sy daar peper 
of naeltjies in, of sy strooi kaneel oor die melk
tert. 

~ ou wil ek am per 'n \Yeddenskap maak, dat g'n S~eserye gmei 
. . . . . me era.ls 

een van die kinders m h1erd1e skool 'n kaneelboom, nie. 

of 'n naeltjieboom gesien het nie. So is daar in an-
der parte van die wereld weer kinders wat nog nooit 
'n mielieplant of 'n twaksplant gesien het nie. Julle 
moet weet, dat al die soor~e plante en borne nie orals 
op die \\·ereld e've goed wil groei nie, want party 
plante wil graag baie son en warmte he, en ander 
wil weer beter beanmoord in koue lande. 

So wil naeltjies, peper , kaneel en sulke dinge, E'peserye groei 

wat ons speserye noem, net alleen in lande groei, 
1
in wad rm 
a.n e. 

waar <lit baie warm is, en waar baie reen ml. 

Die lande waar die speserye die beste groei 
noem ons Indie, en in die lande waar ons voorouers 
vandaan kom- die stuk wat ons Europa noem- wil 
sulke goed glad nie groei nie, want dis te koud daar. 

Kyk nou mooi op die kaart waar Europa is, dan 
weet ons ook al weer waar ons Yoorouers vroeer ge
woon het, en kyk ook waar Indie is, dan weet ons 
ook waar die speserye groei. 

Nou begryp julie seker, <lat die mense in Europa 
ook maar graag 'n bietjie peper in hulle kos gegooi Emopeane 

het, net soos on:S, en omdat sulke goed daar nie groei ~oet ~12eseryo 
. h ll ct· . I d ... h l m Ind1e 2aan -rue. moes u e 1t m n 1e gaan aa . haal 



Verskillende 
handelllwee 
van Europa 
na !ndie_ 
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Behalwe die speserye het die koopmans daar ook 

ander artiekels gaan haal, soos b.v. diamante, goud, 

ivoor, tee, r ys en baie ander dinge. Julle kan dus 

begryp dat daar 'n groot handel tussen Europa en 

Indie was, en die man wat al die koopware die goed

koopste kon oorbring, kon ook die meeste wins maak. 

So was daar ook verskillende handelspaaie tus

sen die lande, maar hulle ·was algar lang en duur. 

Die goedkoopste pad was nog wat op qie kaartjie 
afgeteken staan, agter in die boek. 

Goedkoopste Die skepe, wat van Indie af gekorri het, moes 
~~i!~1: eers deur die Arabiese-see, dan deur die Rooi-see

\Yaar ons al baie in ons byl:: else geskiede_nis van ge
hoor het-maar aan die end rnn die Rooi-see was 
daar 'n streep grond waar die skepe nie verder kon 
mar ni2, en dan moes die goed op kamele gelaai 
"·ord, en naar die ~'.fiddellandse-see gebring word, om 
dan weer met skepe verder na Europa te gaan. 

Transport met Julle begryp dat dit baie duur transport was, want 
kamele 'n kameel kan maar omtrent die gewig van 'n paar· 
duur. 

Vandag ia 
daar Snez
kanaal. 

sak mielies dra, en elke kameel het ook 'n leier nodig. 
Om al die redes het die speserye maar taamlik duur 
gekos in daardie tyd. Vandag gaan dit beter en 
makliker, want die slim mense het 'n groot kanaal 
gegrawe dwars deur die srre€p land, waar ,·roeer die 
kamele die koopware moes oordra. Die kanaal word 
Suezkanaal genoem, en die grootste skepe kan daar
deur vaar, sodat die transportkoste nou veel goed
koper is. 

Behalwe die seeweg ,~:at op die kaartjie agtrr 
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in die boek aangeteken staan, was aaar nog ander 
handelspaaie, \Yat heeltemal oor land gegaan het, 
maar daarvan sal ons later leer. Meester kan julle 
op die kaart aann-ys hoe die koopmans oor land van 
Indie na E uropa getrek het. 

DIE EER::.: 'I'E POGINGS OM ' N GOEDKOPER PAD 

NA INDIE TE SOEK. 

I E Lopmans wat in vroeer dae die h8.adel OP Venetie en 
I d. .. d f h t h f k l"k t·. Genna vroeer n ie ge ry · e , was oo sa -e 1 woonag 1g groot handels 

in Venetie en Genna. Ky~~ op die kaart, aan ple~e. 
die M:iddellandse-see. Hulle het baie ryk gewcrd en 
deur al die handel bet die antler mem:e in die twee 
stede ook buitegewoon Yoorspoedig gewees, sodat die 
bewoners van ander groot dorpe, wat ook aan die 
see le, bietjie jaloers geword bet, want hulle wou 
ook graag ryk en rnagtig word, en direk met Indie 
bandel dryf. 

So was daar in P ortugal ook 'n pragtige bawe, H endrik die 
Seevaarder 

met die naam Lissabon, waar 'n sekere Prins gewoon het veel daar 

bet met die naam Hendrik, en omdat hy so lief was ~!0 ::ae~:~;n 
om op die see te >aar bet hv die bvnaam gekry van handelspad t-e ' • • . kry. 
Seevaarder. 

Daardie Hendrik die Seevaarder het 'n groot 
stoot \'Orentoe gegee aan die plaR om 'n goedkoJ'.ler 
handelspad naa.r Indie t e soek, en om nou goed te 
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Skepe gaan 
t.l ls.ngs 
die l.."Cs 

Die S'kepe 
gaan elke 
:naal verder 
en verder. 
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begryp, moet ons eers weer bietjie die kaart bestu

deer. Ons moet ook weet, dat die wer eld, soos ons 

die vandag ken, in daardie dae nog maar vir 'n klein 

deel by die witmense bekend was. 

Van Afrika het hulle net die Xoordkus langs 

die ::.\Iiddel1andse-see geken, 'n stuk van die Ooskus 

en maar net 'n klein stukkie van die W eskus. Die 

suidelike dee! van Afrika, waar ons nou woon. was 

toe nog heeltemal onbekend. 

Pany geskiedskr.rwers se, dat Hendrik die See

vaarder nie die bedoeling gehad het om 'n handels
pad naar Indie te soek nie, maar dat hy die Kriste
!ike Godsdiens oor die aarde wou ,-ersprei. ::.\faar hoe 
dit ook is. tog het hy veel daartoe bygedra die weg 
naar Indie oop te maak, want latere ontdekkingsrei
sigers het van sy ondervinding en aantekeninge ge
bruik gemaak om hulle planne ten uitvoer t e bring. 

Om sy beskawingsplan uit te \oer het hy gereeld 
skepe uitgestuur om al langs die Weskus van Afrika 
te seil en elke maal verdfa en verder te gaan. Dit 
was nie altyd so maklik om daar matrose \Oor te kry 
nie, want die mense \an daardie dae was nog nie so 
geleerd as teenwoordig nie, en hulle het nog baie by
gelofies gehad waar ons nou om lag, omdat ons dit 
beter weet. So het party gedink, dat die aarde plat 

Mo~ om was, en daarom was die matrose bang dat hulle na-
mia..v=e te 
kry. nog ba!e derhand by 'n plek sal kom waar hulle van die aarde 
bygelofiea . sal af val, of ,,om die hoekie gaan/' soos die Hollandse 

spreekwoord se. So was daar· w.ee:r ander , wat ge
dink het dat die seewater moer kook op die pfok waar 
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die son reg oor die see gaan. l\'.Iiskien het hulle die 
plek bedoel wat ons die ewenaar of ekwator noem-
kyk op die kaart, en laat :VIeester vir jou wys. Om Partymaal 

die redes het hv dikwels moes bandiete neem vir ma- word . bandiete 
• . . gebn11k. 

trose, dus julle kan begryp dat die kaptem van so'n 
skip, wat 'n ontdekkingsrng gaan maak, 'n sterk 
kerel moes wees- nie alleen ,-an liggaam nie, maar 
ook \·an hart. 

N aderhand is Hendrik die Seevaarder dood, 
maar sy werk het sulke g;oeie uugte gedra, dat dit 
later verder voortgeset is. 

AANTEKENING. 

La.at die k:inders die verskillende seepaaie op die wereld

kaart agter in die boekie met roci ink invul. 

BARTOLOMEUS DIAS. 
1486 

~ ES-EX-TWIXTIG jaar na die dood van Hen- Seil al laoge 

;t!:l} drik die Seernarder is daar weer 'n man uit- die fros. 

gestuur deur die Pormgese met die op<lrag 
om nou so ver as moontlik deur te vaar en te pro-
beer Indie te bereik. 

Sy naam was Bartolome us Dias; hy was 'n <lap- N 
1 · _ eem ora s 

per man. met 'n hart wat vir niks gestuit het nie. •ars water in 

H:i.- het net soos die antler kapteins al langs die Wes-
kus geseil; so hier en daar vars water ingeneem en 
sy matrose laat rus. )Tadat hy in een nn die baaie, 
wat nou as _.\ngra Pequena op die kaan staan, weer 
wabr ingeneem het, is hy verder langs die kus af, ~:~0S:1 rua. 



'n Stoar.m dryf maar toe hy by die mond van Oranjerivier kom, het 
hom 1e see 
in. daar so'n swaar stor m opgesteek, dat hy sy skepE 

Vaar eers 
weer oos en 
toe weer 
noord. 

Sien laud, 
vaar • erder 
oos langs 
kus. Plant 
kruis op 
-eilandj ie. 

nie naby die kus kon hou nie, en hy werd ver in die 

see gedryf. 

Toe die storm bedaar, het hy nie geweet waar 

hy was nie; daarom het hy in 'n oostelike rigting ge

vaar, dinkende dat by sal land kry, maar hy kry nie 

land nie, want sonder l:y dit wis, was hy di:: punt 

van Afrika al verby. Hy probeer nou Noord, want-

dink hy- a;: ek die punt Yan Afrika verby is, dan 
moet ek tog wee1· land kry. E n so was dit ook. Na 
enkele dae sien hulle weer land. Hulle vaar toe nog 
\·ir 'n tydjie Oos en kom tot by 'n eilandjie wat voor 
'n baai le, \\aar naderhand Port Elizabeth gebou is. 
Op die eilandjie het hy 'n kruis geplant as 'n teken, 
dat hy n ou die land nr Portugal annekseer, en die 

Vaar nog naam is nog altyd Santa Cruz- dit beteken Heilige 
b ietjie verder K · H h t t ' d d · k " Marrose uit- _ nus. y e oe nog n en ver er gevaar , mis 1en 
~eput. so Yer as die mond van Visrivier, maar sy matr ose 

was so ui tgeput van siekte en ver moeienis, dat huHe 
Kee-r terug. weier om Yerder te gaan, en s0 moes hy maar toegeE 

en teruggaan. 

etormkaajp Toe hr by die punt van Afrika kom, st eek daai 
~!a~:~~- weer 'n storm op en daar om noem hy die punt Storm· 

kaap, maar toe hy by die Koning van P ortugal kom 
en horn ver tel van al sy wederwaardighede, toe si 

die koning: "Nee laat ons die kaap liewers Kaap di· 
Goede H oop noem, wan t nou is daar hoop, dat on: 
die nuwe pad n aar In die sal r eg kry !" 

Pa rty gesk:iedskrywers se, dis nie waar niE 
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Rulle het dokumente gevind wat bewys, dat Bartolo
meu,:; Dias self die naam van Goede Hoop ook voor
_gest el het. Maar dit m aak nie saak nie; altwee die 
name is goeie name, en dit sal ook die grootheid van 
BartolomPus Dias se naam nie kleiner maak nie of 
h y nou die punt rnn Afrika Storm Kaap of Kaap 
<le Goede Hoop genoem het. 

COLUMBUS ONTDEK AMERIKA. 

iT lyk amper sna2ks dat die koning van Por-
tugal nie dadelik weer ander skepe uitge

stuur het om die ontdekkingsreise verder 
voor;: te sit nie. :~Iiskien 'i\·as daar op die oomblik nie 
geld rnor te kry nie, maar 'n ander Yername rede 

was, dat daar kor t na die terugkoms van Bartolmeus 
Dias 'n ander man gekom bet met 'n heel ander voor
stel om Indie te bereik. Sy naam was Columbus. Hy 
het ge\\'eet, <lat die wereld ron d is. daarom, se hy, 
moet dit moonlik wees om by Indie te kom as mens 
aanho'..1 wes \·aar. En soos }lees;.er jou sal wys, was 
hy heeltemal reg, maar hy het nie geweet nie. <lat 
daar tussen Europa en Indie 'n ander groot land was 
waar die men.se van daardie tyd nog niks rnn geweet 
h et nie. Kyk op die kaart 'i\·atter land dit is. 

Daardie Columbus het nm die koning van Span
je skepe gekry om sy plan uit te \·oer. As ju!le gro
ter is. moet ju!le sy gesk!ed::ni::: seke:· lees. want dis 

1488 

Rede n-aarom 
oie dadel i.k 
l\'eer skepe 
nicgestuur i1. 

Colu01u11. wil 
wes vaar om 
"Y Indie te 
.wm. 

1-100. 
Colu111bu! 
'lO'dek, 
Amerika 



Eilande word 
Wes-Indie 
pnoem. 

8panje word 
ryk en F or 
tugal word 
ja loers 

1497. 
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regtig goed om dit te weet, hoe die man sy doel be
r eik het, en hoe s}eg hy naderhand behandel is ; maar 
dis nou genoeg om te weet, dat hy nie by Indie ge
kom het nie, maar by die eilande wat teen diie groot 

) 

nuwe land le, wat ons nou Amerika noem. 
Columbus self het darem tog gedink dat hy 'n 

nuwe weg naar Indie ontdek het, -en daarom het h)"" 
die eilande Indie genoem, maar later het dit geblyk 
dat dit nie Indie was nie, en toe bet die eilande die
naam van Wes-Indie gekry. 

Columbus het baie goud, pragtige vere en ander
mooi dinge teruggebring en duur verkoop, sodat die 
koning van Spanje toe gereeld skepe soontoe ge
stuur het. Die P ortugese wou toe ook hulle skepe 
daarheen stuur maar die koning van Spanje het hul
le dit belet, en dit het die Portugese afgunstig ge
maak, sodat hulle toe weer planne gemaak het om 
die oue ontdekkinge van B artolomeus Dias weer 
verder voort te sit. 

VASCO DA GAMA MAAK SY EERSTE REIS NA 
INDIE. 

vasco da. J :K 1497 het die Portugese weer vier klein ske-
G&ma uitge- pies uitgestuur met Vasco da Gama as hoof-
winur . 

_ bevelhebber- hoof-kommandant sou ons se. Hy 
was 'n dappere en bekwame man, en hy bet horn vas 
.-oorgeneem om nie om te draai nie as daar een see
weg om Afrika na Indie te vinde is. Hy het net soos 



Dias al langs die kus van Afrika geseil en a l die 
Ontdekking 

plekke verby gegaan waar Dias al voor horn gewees van Natal. 

het. Op die 25ste Desember van dieselfde jaar was 

hy al sover as die land wat nou nog N~tal genoem 

word. Hy bet die land daardie naam gegee omdat by . 
<lit op 25 Desember-dit is op Kersfees- vir die eer-
t 1 . h b t d b t k . . Altvd verder 

'3 e maa ges1en et, en ge oor e · ag e e en m sy e1e lan;,s lrns 

taal Natal. So het hy verder al langs die Ooskus ~~~:~~i biek 
op gegaan. Waar 'n goeie landingplek was, het by 

vars water ingeneem en kennis gemaak met die volk-

stamme wat daar gewoon het, totdat hy ten laaste by 

Mozembiek aangekom het. Hier het beelparty Ara-
biere gewoon, wat met die inboorlinge handel gedryf 
het, en hulle bet Vasco da Gama vrindelik ontvang. 
Hy huur van hulle twee loodse-<lit is mense wat die Twee loodse 

gehuur. 
seepaaie baie goed ken-om sy skepe nou verder na 
Indie te bring. want soos julie op die kaart sien, 
moet hy nou nie verder langs die kus gaan nie, maar 
reg deur see. Maar toe die Arabiere hoor , dat da 
Gama en sv matrose Kristene was, draai die spul 

• Arabiere veg 
net andersom, want die Arabiere bet 'n ander gods- met Yasco da 

d . D . 1 d 1 d . gt Gama. Iens as ons. 1e oo se v ug ; aar 1s geve e en 
da Gama moes toe maar sien om klaar te kom. Wel, 
hy het dit tog sonder die loodse ook goed reg gekry. 

· Hy het veilig in Indie gekom en sy skepe vol 
. . K~ ~~ 

gelaa1 met allerhande koopware, wat m Europa duur in Indie en 

kon verkoop word. Julle begryp, dat die Portugese fu~e~ie 
horn baie vrindelik ontvang het toe by in Portugal 
terug kom, want nou is die seeweg na Indie oop en 
nou kon hulle ryk en magtig word. 
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' N P AAR REDES WAAROM DIE PORTUGESE NI !: 

1500 ' N KOLONIE AAN KAAP DIE GOEDE HOOP 

P ortugal 
;;11111 r 18 
skene n'l 
Tod.ie. 

GESTIG HET NIE. 

~ L gou nadat Vasco da Gama in Portugal terug 
~ g~kee1· hEt . is daar deur die koning en sy ryk 

n inde skepe in 01·de gema ak om te gaan han-
del dryf met In.die. In 1500 is daar 13 skepe uit 
Lissaton uitgeseil om hulle geluk te gzan beproef, 
maar van die eerste ';loot is maar min tereg gekom. 
Slegs 5 rnn die skepe het teruggekeer, en die ander 

Barrolorneus is alma! deur storms \·erniel. Oo een ';an die veron-
D1as • eronge- - • 
luk met "Y gelukte skepe was ons arme Bartolomeus Dias, wat 
ilip. -

Pvrt n_al 
1J!>t:U -oral3 
ba11t!do
stas1es. 

Red~, \\ aar· 
ow Porr1,~ al 
die 1\aap -
~erby ge. 
gaau ltec 

Ge<!n g ouJ 
ta krr aan 
die K~ap. 

ook sy graf in die see ge\·ind het, \Har hy eers so-
ve::l e;:r op behaal l: et. 

:..\Iaar die P ortugese het darcm nie bang geword 
nie, \Yant hulle het aangehou en ge\Yen. Orals lang~ 

die Ooskus rnn Afrika het hulle handelsstasies ge· 
maak om ruilhandel te dryf met die S\Yart nasies, er 
net so in Indie. Dit her egter alles nie so maklill 
gegaan nie, want die Arabiere het probeer om hullE 
te n rdryf, maar die Portugese was dapper en he1 
hulle vyande meesal gewen. 

:..\Iaar ons moet nou eers 'n bietjie gesels waar 
om dit is, dat die Portugese ook nie 'n kolonie aa1 
die Kaap gestig het nie, want as hulle daar gaa1 
woon het, dan sou die geskiedenis ·rnn Suidafrik; 
heel waarskrnlik glad anders gewees het, as wat di 
\·andag is. 

J ulle weet nog dat Columb:.is Amerika ontde} 
het. en dat die Spanjaarde baie goud van daardi 
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land terug gebring het. W el, die Portugese WOG 

<>ok graag soveel goud na hulle land bring, en hulle 

bet al gou Uit!<evind, dat daar geen goud by die B r, f I 
...... v ~o a a ~et 

Kaap die Goede Hoop te vinde was nie, en <lat aan goud te kry: 

die Ooskus by Sofala "·el goud te kry was, want die 

Arabiere, wat daar gewoon het, kon taamlike klompies 

goud ,-an die inboorlinge ruil, en daarom het die 
Portugese daar eerste gaan \Yoon. Dan bet daar 
nog 'n ding gebeur by die Kaap, wat hulle 'n biet jie 
skrik gemaak bet vir die plek. 

Gewoonlik het hulle skepe by die Kaap geland 
Dm \'a!·s \VatE:r in te neem en om vars deis te kry l 510_ 

van die H otnots. So het daar in 1510 ook drie ske-
pe, \mt van Indie terug gekom h st, by die Kaap ge
land om vars water en vleis te kry. Op een Yan die 
skepe was die onderkoning van Indie, met die naam 

f'rancisco 
Francisco d'Almeida, en ook heelparty offisiere van .L\lmeida. 

vern2me famielies. 
:'Jatrose ruil 

Die matrose wat aan land gestuur was om die >leis meG 
Hotnots en water in te ne2m, en die vleis te ruil, het eers baie kry rnsie. 

i:oed klaargekom met die Hotnots . maar naderhand 
het daar r usie gekom me;: die bruin nasie- party se 
-oor ·n sakmes-en 'n paar van die Portugese bet 'n 
-dugtigc pak slae gekry. Dit kon die eergevoelige 
Portugese nie verdra nie, en die offisiere van die 
-skepe bet Franciso d' Almeida oorgehaal om die 
Hotnots te gaan straf. 

Die ,-ol!<ende more bet h_v met 150 man aan land F raoci!co 
- d' Almeida 

:gegaan, maar hulle was net gewapen met swaar de en la_nd me~ 
lciO man om 

lanse en geen geweers nie. Nou. die Hotnots kon baie 



me H ut nots vinnig loop en hulle kon goed met klippe gooi, sodat 
:a:!ra~·ord die geveg maar net sleg vir die P ortugese afgeloop 
met ;10g 60 het. Party van hulle het al gou-gou gevlug, maar 
man "'rmul'r. Francisco d' Almeida en sy offisiere met nog 60 of 

Portugal laar 
die Kaai:· 
links le. 

1580. 

P"rtugal kn 
konk:irensi<> 

Oorlog t11s~eu 
H olland en 
Spanje oor 
'l~srliens 

65 man is daar dood agtergebly. 

Julle b2gryp, kinders, dat die Portugese die 
Kaap toe m aar links laat le het. Natuurlik, as daar 
goud gewees het, dan sou hulle om so'n klein rede
tjie nie daar weg gebly het nie. So dit is miskien 
maar goed vir ons, dat daar nie goud aan die Kaap 
was nie, want dan bet die Portugese hier seker 'n 
kolonie gestig. En waar sou ons dan gewees het? . . 
. . Wat dink julle? .... Dis moeilik om t e se, ne! 

Maar ons kan darem hier al weer uit leer dat: 
,,Klein oorsakies het soms groot gevolge." 

DIE OORSAAK W AAROM H OLLAND SELF 

HANDEL GAAN DRYF HET MET INDIE. 

ORTUGAL het vir lange jare so te se alleen 
die handel met Indie gedryf nadat Vasco da 
Gama die pad oopgemaak het, m:rnr daar het 

'n tyd gekom, dat hulle konkurensie gekry heL In 
Afrika se baie mense ,,kompetiesie" vir die snaakse 
woo rd maar hulle beteken d:eself de. 

Hoor hoe dit gekom het. In die tyd dat Por
tugal die alleen-handel met Indie had, was daar ©or
log met Spanje en Holland oor godsdiens, wai: om
trent 80 jaar geduur het. So kon die Hcllanders daar 



nie u:rn dink om se·f skippe na IndiE: te stuur nie. 

-en Yir lange tyd het hulle die produkte van Indie by 

die Portugese in Lissabon gaan koop. Fillips II, Ko

ning van Spanje, was toe ook die Vors oor Holland. 

Hy was 'n Rooms-Katoliek en hy wou he, dat al die 

Hollandse Protestante ook weer moes Katoliek word, 

maar hulle wou nie, en dit het toe die 80 jarige oor-

log afgegee. 

Toe die oorlog teen Holland al amper 35 jaar 

.geduur het, word dieselfde Filips II ook koning oor 

Die lmnl11g 
van Spanje 
wil dat R oi· 
landen weer 
moet X.to
liek word. 

iJic bawe 
P ortugal, en om horn nou op die Hollanders te wreek, van LiM&boc 

belet hy die Hollandse skepe om die hawe van Lis- h~~f.!!d:!r 
·sabon binne te seil en daar te handel. skepe. 

Hy meen toe, dat hy 'n baie slim streek teen 
die Hollander;:; bedink het, maar dit was net anders-
om. Daar was in daardie dae 'n paar Hollanders- Gebroeden 

die Gebroeders Houtman- wat al met die Portugese ~u~npadkeu 
skepe saamgevaar het, en hulle wis die pad naar na Ind.ii. 

Indie net so goed as die Portug~e. 

Die twee broers Houtman gaan na Holland 
terug en hulle her al gou van die ryk koopmans 'n Eerate HoL 

hmd.e skip 
skip gekry om hulle geluk in die handel OD Indie te naar fodil. 

gaan beproef. en dit het so goed gegaan, dat daar 
naderhand glad te veel skepe Indie toe gegaan het, 
sodat dit partymaal al gebeur het, dat daar 'n klomp 
skepe gelyk in Holland terug kom en dan kon hulle 
nie goeie pryse vir hul goed kry nie. So gaan dit 
in hierdie land ook. As daar te veel waens t egelyk 
op die mark kom, dan word die hawer se prys min-
der. So was dit ook met die goed wat die skepe na 
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Holland gebring het. Maar die koopmans het go.i. 
'n plan gekry. H ulle se, kom !aat ons almal saam
wer k en net een groot kompanie maak, dan kan ons
dic goed, wat die skepe bring, in groot pakhuise· 
ber e en verkoop dit soos die winkeliers dit nodig kry. 
En so het in 1602 die "N ederlandsche Oost-lndiesche 
Cornpagnie" tot stand gekom, maar ons sal hom nou. 
maar vir ons gemak die 0. I. Kompanie noem. Dis. 
meer Afrikaans. 

TW EE OORSA.KE WAT AANLEIDING GEGEE HET' 

TOT DIE BLYWENDE VESTIGING VAN 

WITMENSE IN SUIDAFRIKA. 

IE N.0.I. Kompanie het al gou vorentoe ge
boer--of liewers vorentoe gevaar--en is een 
van ·aie magtigste kompanies geword wat die-

mensdom ooit gesien het. Die kompanie se handel 
het so uitgebreid geword, dat die hoofbestuur uit se
wemien direkteure bestaan het. Hulle het mees ill 
Amsterdam gewoon, en hulle staan vandag nog be
kend as die Kamer van Sewentien. Onthou dit goed, 
want julle sal nog baie maal lees van die Kamer va.li 
Sewentien. Hulle het gou gesien dat die Tafe~baai 
en Simonsbaai die beste plekke w~, waar hulle ske..: 
pe kon anker om vars water in te neem, en party
maal vars vleis van die Hotnots te ruil vir 'n stukkie 
yster of twak, of antler klein goedjies. 
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Een van die groot moei!ikhede, waar die Kamer Siek,ce and• ,. · 
matrose_ 

\·an Se\Yentien mee t e kampe had. was om sy m atrose 

gesond te hou, want julle moet weet, dat die reis 

van HollaRd na Indie soms tot 8 maande geneem 

het , omdat in daardie dae nog n ie stoomskepe be-

kend was nie. Die matrose moes hoofsakelik !ewe 

van soutvleis en droe beskuit- van die soort wat ons 

klinkers noem-en as 'n mens vir lang tyd van die 

soort kos moet lewe, dan kry jy daarrnn 'n siekte 

wat skeurbuik genoem word, en dis 'n slegte siekte, 

wat soms gevaarlik kan "·ord. Die lyer s daaraan keu rhuik . 

kry koors, hulle tande word los, hulle word lomer ig, 

en kan naderhand glad nie werk nie. Die enigste 
Geneesmiddel 

geneesmiddel daarvoor is r us en vars groente en dit vir skeurbuik 

k ' a· k d a· d I d . is groente on n mens op ie s epe \an aar ie ae g a rue en vrugte. 

kry nie. Nou is dit wel moontlik. want die skepe 
het nou meesal hulle koelkamers, waar groente. en 
vleis en vrugte so vars bly as of dit so van die mark 
kom. :\faar toentertyd ,.._·as die mense nog nie so s lim 

om koe ~kamers te maak nie. ~ou kan julle seker 
begryp, dat die Kamer rnn Sewentien-of te \Yel die 
bes;.uurders van die Kompanie- al baie maal gewens 
het, dat daar so'n t ui ntjie middelin die see moes 
wees, \\aar hulle die groente kon kry, maar hulle het 
nooit op die idee geko:n om die tuin aan die Kaap te 
maak nie. Daar moes Eers iets gebeur om hulle oe 
oop te maak. Dit geceur met ons ook maar baie 
maal : 'n ding wat vlak rnor ons le, sien ons nie raak 
nie: ons soek gewoonlik te ver. So was dit ook met 
die Kamer van Sewentien. Hulle skepe het vir 50 

0.L Komp&
oie wens dai 
daar 'n 
groentetuin 
10 die see 
~as. 



Skepe van jaar lang by die Tafe1baai stil gehou sonder dat hulle 
Lmpanie 50 dazraan gedink het -om daar 'n tuin te maak en so
!::ferl::. nei doende huHe matrose gesond te hou. En die snaak
neem by die ste van alles is, dat die ding, wat moes gebeur om 
Kaap. die direkteure se oe oop te maak, gelyk het of dit 'n 

groot teenspoed vir die Kompanie was. Daar moes 
eers 'n skip strand, en die offisiere van daardie ge

'n Ongelnk strande skip moes die plan vir die groentetuin gee. 
moet die plan Maar laat ons mooi vertel. Die naam van die skip 
gee om tuin was : 
aan te le. 

1648. 

Die Hsarlem 
.trand. 

D ie Haarlem. 

In die jaar 1648 het die skip deur 'n storm op 
die strand naby Tafelbaai geloop, maar die skip het 
nie dadelik heeltemal stukkend geslaan nie; daar was 
nog tyd om party goed te red waaronder ook bietjie 

l!I.atrose maak groentesaad was. Die manskappe net vir hulle hut
~ tue~ te gebou, en omdat clit reentyd was het hulle die saad 
~,l'n w-
maak. gesaai, en clit het so pragtig gegroei, dat h ulle al gou 

oorvloed van groente gehad heL 
Bemanniag Nadat hulle daar omtrent ses maanoe was, het 

d
word dear an. daar 'n vloot Hollandse skepe van Indie afgekom, 
er skepe . 

weer na wat weer terug gaan na Holland. Natuurhk was 
& lland ge- daar groot blydskap oor die ontmoeting, en het clie 
bring. bemanning van die Haarlem saam na Holland terug-

gegaan. Twee van hulle offisiere--Janssen en Proot 
Twee effisiere -het 'n verslag opgetrek ·van hul!e ontmoetinge, en 
:;a!af ~ort hulle het daarin duidelik g emaak hoe goed dit sal 
Kompanie aan wees, as die 0. I. Kompanie daar 'n ...rerver sings.t.asie 
'n verversing . d t ai cli k d l · .tasie l·v die sal maak om te sorg, a e s ep~ aar geree c 
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'"Vars groente, vars \leis en vars trood kon kry, en ~aap op '

-<0ok om daar 'n hospitaal te bou vir die matr ose, wat ~~~panie 
t e sie:-: is om verder tc gaan. Die Kompanie moes IIID8t eeraal 

· daaroor aap. 
·-daar eers nog 'n paar Jaar oor slaap, maar op laas 
liet hulle tog besluit om die plan agtermekaa r t e 
-sit . 

STIGTING VAN ' N VERVERSINJGSTASIE AAN DIE 

TAFE:L.BAAI ONDER DIE BESTUUR VAN JAN 1652. 

VAN RIEBEEK. 

OE d. 0 I K . l l . t Jan van ie . . ompame a sy p anne moo1 ag er- Biebeek gaan 

mekaar had, het hulle vir :Nieneer Proot die met 150 di 

be.rekking van Kommandant van die St.as1e x:/a • 
.aangebied, maar omdat hy geen lus daar-:oor had 
nie, het hulle die betrekking aan Jan van Riebeek ge-
gee en tr was nou net die regte man op die regte 
plek. Hy was eintlik 'n skeepsdokter, maar hy het 
ook verstaan om or de te hou oor sy manskappe, en 
dit was nodig, want in daardie dae kon 'n mens nie 
somaar uitsoek \ir daardie soon werk nie. Die men-
se wou toe nie graag hulle land verlaat nie, maar tog 
het hr ·n honderd en \";:ftiir man bymekaar gekry om 
met horn saam te gaan, en probeer die \·erversing-
t · ' k t k In April s as1e n su ·ses e maa ·. gekom. 

&an-

Drie skepe - die Drommedaris. die Reiger en 
d ie Go2de Hoop- werd Yo! gelaai met materiaal wat 
n odig mu wees om 'n begin te maak met die stasie. :=1 ·;e::i: 
I n April 1652 he~ hulle by die Kaap aangekom en da- ea houi 

-<lelik met hulle werk !:;egin. Bers het hulle 'n hoe ~:i!:~.op-



kceu bly 
iang nit. 
eo ~eroor. 

,;aak s iektes. 

Ancl.::r .,·, .ou . 
bu 1se !'' maak 
eo o"k o hos

p itaal 1'ir 
siek marrose. 

Vao R iebeek 
!&at verken. 
nioget.ogte 
maak 

muur van sooie aan vierkante opgetrek, wat ons 'n:· 

kraal sou noem, om die leeus en tiers uit te hou. Bin

nekant het hulle houthuisies en tente opgeslaan o.m 

daarin te woon. 

Ongelukkig het die r 2en daardie slag langer uit

gebly as gewoonlik, sodat hulle niks kon saai nie, . 

en daardeur het baie van hulle weer die skeurbuik 

gekry. Eers by die end van 1\Iei het <lit begin reent . 
maar toe blyk dit dat die houthuisies sterk gelek het, 
en kry die siekes nog maagwerk daarby. Gelukkig 
het die gras en wilde plante vinnig gaan groei sodat. 
Van Riebeek kon pl2nte laat soek, war goed vir medi
syne is, en so het party siekes weer beter geword~ 

hoewel daar al heehvat gesterwe het voor die siekte
heeltemal oorwen was. 

Die groente het toe ook \·innig gaan groei, sodat 
die origes weer heeltemal sterk geword het om met 
2.nder "·erk aan te gaan. Hulle het toe woonhuisies.. 
gemaak van kleimure en grasdakke, waardeur die
reen hu '.le ook nie meer kon kwa2d doen nie. Die
hospitaal vir siek mat rose werd ook van kleimure
met grasdak gemaak, groot genoeg om drie hon
derd pasjente te behandel. 

Toe alles in orde was, bet van Riebeek begin 
dink watter planne by kon beraam om die saak 'n 
s ukses te maak. Hy het orals in die nabyheid klein 
klompies van sy mense uitgestuur om te sien of die 
grond vir boerdery geskik was. Verder bet by perde 
uit Jam laat kom vir werk en aameel, •arke uit Hol
land, en omdat daar net Persiese skape was-julle-



·weet die vetstert-het hy opregte wolskape ook inge- Proefpeminge 

voer. Al die soorte plante en borne, wat in Indie en wee ingevoer
de bome en 

Holland groei, het hy daar ook probeer, en die mees- planie. 

te het goed beantwoord. 

Die klompie mense, wat hy ui t Holland gebring Die eerste 

het, w2s op kontrak \·ir 5 jaar, en na die tyd om was, \'rye Burgers 
gnan self 

het hy vir party van hulle grand gegee om "5elf te boer. 

gaan boer. Daar was 'n mooi stuk grand, waar nou 
Rondet osch is. waar die koring pragtig gegroei het. 
Die mense, wat daar grand gekry het, werd ,,Vrye 
.Burgers" ["2noem omdat die antler, \\·at \·ir die Kom-
panie g2b'.y werk bet:, maar net diensknegte was, 
want hulle v:erd betaal. ::.VIaar or die ,,Vrye Bur-
gers" nou sodanig vry ge>vees het, is weer 'n antler 
kwessie, want die kondiesies, waarop hulle moes 
.boer, ::ou ons vandag sla\Yerny noem. 

Hoor 'n bietj ie :-

No. l . Hulle moes aile gesaaides en vee, wat 
:b. ulle nie self nodig gehad het nie, aan die Kompanie 
verkoop vir wat die daarYoor wou gee. 

Ko. 2. Hulle mog nie handeldryf met die Hot
nots nie. 

No. 3. Hulle mog niks aan die skepe verkoop 
:nie solang die Kompanie nog self goed gehad het om 
te verkoop. 

::.\faar tog het party van hulle 'n sukses van die 
boerder.r gemaak, terwyl party terug gegaan het na 
<lie Kompanie se werk. ::.VIaar dan stuur van Riebeek 
weer ander merise, en so het die ,,Vrye Burgers" al

:tyd meer en meer geword. 

\ -ry w aa.r Lug: 
n1e vry nie. 
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Jan van Rie
~ vertrek 
ua Java. 

So het Jan van Riebeek tien jaar lang daar ge
werk en dinge verbeter, en ons kan. horn gerus die 
fondament-leer van die Afrikaanse nasie noem. Na 
die tien jaar om was het die Kompanie horn na Java 
gestuur, waar hy weer 'n hoer betrekking gekry bet. 

1662- 066 • . 

1666-'68 

L669- "70. 

' N PAAR NAME VAN KOMMANDEURS. 

ADAT Jan rnn Riebeek van Afrika vertrek 
het, is daar 'n hele paar ander kommandeurs
-of soos ons nou se kommandante--deur die· 

0.I. Kompanie gestulir, maar hulle het maar min vir· 
die land gedoen, en meer vir die Kompanie gewerk._ 

Hier volg hulle name : 

Sacharias Wag~maar. 

In sy tyd was daar oorlog tussen Holland eJb 

Engeland, en daarom het die Kompanie 'n begin ge
maak om 'n sterk for t te laat bou, maar toe die vrede
gesluit is, h.et hulle dit weer laat staan. 

Cornelius van Quaelberg. 

Hy het maar net twee jaar die eer gehad om 
sake te bestuur, en is toe afgesit omdat hy Franse
skepe, wat ook met Indie wou lhandel dryf, gehellh 
het aan kos, en omdat hy materiaal gegee het om. 
hulle lekplekke te repareer, en daar was die Kompa
nie ontevrede oor. 

Jacob Borghorst. 

N iks biesonders van horn nie.-
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Pieter H a.ckius. 

In sy tyd het die Kompanie kastig grnnd gekoop 

van die Hotnots vir 'n bietjie twa.lf, brandewyn en 

'n paar krale. 

Isbrand Goske. 

In sy tyd het Holland oorlog met Frankryk, En
geland en 'n paar Duitse staatjies gehad. Die Kom
panie word nou regtig bang, en stuur Mnr. Goske om 
'n sterk fort te bou, want hulle reken, dat die vyande 
die Kaap nou sal kom vat. Hulle het die ding ,,Kas
teel" genoem, en die gebou verdien ook wel die naam, 
want hy is so sterk gebou, dat hy vandag nag staan. 
As julle een dag in Kaapstad kom, kan julle gerus 
gaan kyk. 

Meneer Goske het toe die tietel gekry van Goe
werm. ur,, omdat hy so'n vername werk moes doen, 
maar voor die werk heeltemal klaar was, kom daar 
vrede, en hy rnoes ook \Yeer trap. In s.r tyd bet die 
,,Vrye Bugers" nog probeer om hulle kondiesies ver
beter te kry, maar daar wou die Kamer van Se
wentien niks van boor nie. Hulle wou net profyt 
maak. 

Johan Bax. 

);iks biesonder s. 

!670-71_ 

1612- '78.. 

167&"78.. 
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Vrye Burgd• 
gaan agter. 
uit in h ulle 

-sades en 
~ewoontes 

-Ke rk geliuu 
v1r die u11: rt 
mease . 

-Stellenbosch 
.gestig _ 

SIMON VAN DER STEL. 

OU kom ons weer by 'n man, waaroor ons iet 
kan gesels. Hy het nie alleen vir die Korn 
panie ge,Yerk nie, maar vir ons land ook, e: 

onder sy bestuur is daar so\·eel verbeter inge aange 
bring. dat ons sy n2am wel mag eer. Dit was ni 
lang nie 0£ hy het gesien dat die ,,Vrye Burgers" we 
tamelik rnrentoe gaan in hulle boer dery, maar da 
tulle in sedes en gewoontes agteruit gegaan hei 
\rnnt die h:ompani" had wel gesorg. dat daar i i 
Kaapstad 'n godsdirn:;keraar \Yas, m aar ,-ir die bui 
re men~e was die kans ,-ir kerkgaan baie gering, e1 

om hn!le kinders geleer te kry was daar glad nie kan 
nie. So, die cerste verbeteringe, \Yat moes 2ange 
bring word. \Yas 'n kerk vir die buitemense, en '1 

skool vir die kinders. 

Eers het hy 'n mooi plekkie uilgesoek, \Yaar di 
grond goed was, en \Yaar voldoende water was; wan 
hy wou nie alleen 'n nu\\e dorp bou nie, maar ook di 
geleentheid vir boerdery groter maak. Die plek bet h 
gou gekry. Daar is 'n kerk gebou. 'n skool en nader 
hand ook 'n magistr2atskantoor. Xou weet juUe se 
ker al, dar op 'n plek i,-rnar rnlke huise gebou wor e 
dat daar ook ander huise gou agteraan kom, en di 
het nie lang geduur nie of daar was al 'n klein dor 
pie. \\·at hy die naam rnn Stellenbosch gegee het. 

Viericg van Om nou die rr:ense meer b.vmekaar t e brim! he -verjaar-.rla !!. _ 

hy die ge,Yoonte ingestel om sy ,-erjaarsdag daa,. 01 

die dor pie te vier. Dan kom a! die Boere bymekaa1 



en hou hulle vir 'n paar dae fees. By die geleentheid ruilv".rkoop of 
V6D 

kon die Boere hulle produkte ook aan mekaar ver- produkte. 

koop, want die een het miskien te veel vrugte of te 

min koring en dan ruil of koop hulle volgens hulle 

behoeftes. 

Die Goewerneur het ook goed geweet dat 'n ~·kyfskie\ 0 P 
' n hont voil. 

Boer moet leer skiet, nie om oorlog te maak nie, maar 

om die ongedierte van hulle vee weg te hou. Daarom 

bet by elke jaar op sy \erjaar sdag laat skyfskiet, 

maar nie op 'n kol nie, soos ons nou maak; nee, op 

'n houtvoel. Die voel was so gemaak, dat hy aan 
stukkies was. Hy werd bo-op 'n paal gesit, en elkeen 
moes skiet. Die wat sy vlerk of sy ster t raak, kry 'n 
klein prysie, en die wat horn heeltemal uitmekaar 
skiet kry 'n groot prys, en hy het dan die eer gehad 
~m die beste skut te wees vir die j aar. 

Verder het Simon van der Stel ook al gou ge- ~e~:meille11 
sien dat daar teveel ongetroudes or.der die buitemen- Boerseno• . 

se was. Daar was al heel party nooientjies in Kaap-
stad, maar die het mee5 in die dorp getrou. Daar om 
het ry aan die Kompanie geskryf, dat dit goed sal 
wees as daar meer ongetroude vroumense kon uitge-
stuur word. Die Kompanie het toe by die groot 
weeshuise in Roaerdam en Amsterdam gaan \er -
-neem. en hu1Ie het daar 'n tamelike klompie meisie:; 
-gekry, wat gewillig was om naar A:rika te gaan. 
Rulle we~d in Kaapstad goed opgepas, en dit het nie Jong Beere 

te lang geduur nie of die jong Boere het vir hulle soek vrou. 

kom vrou soek. H ulle het daar ook nooit jammer oor 
gevoel -0m te trou nie, want hulle boerdery het toe 
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ook somaar vorenfoe gegaan. Julle weet 'n hoer sc 

der vrou is somaar 'n halwe ding. 

Boomplant. 'n Ander ding, wat maar half is, is 'n plaas s1 

Koring saai. 

Koper ont.dek. 

der borne, en dit het Simon van der Stel ook gc 

raak gesien. Daarom het hy baie jong boompies 
sy eie plaas laat kweek en vir elkeen, wat wil he, p 
sent gegee, sodat daardie wereld rondom Kaaps1 
een van die mooiste plekke van Suidafrika is. R1 
debosch, Stellenbosch, die Paarl staan vol ak.1<:crt · -
waarvan party miskien nog in daardie dae geplant 

Nou is daar nog iets, wat die goeie Simon < 

groteliks ·rnrbeter het, en dit is die koring saaie 
Dit was vir horn tog te snaaks, dat Boere wat °' 
vloed van grond en \Vater had, nog gedeeltelik v 

rys moes lewe, 'n ding wat die Kompanie met ht 
skepe van Tndie af moes bring. Die Kompanie •~ 

dit na-tuurlik maar graag doen, want dan maak h 
le tog weer profyt, maar ons goeie, liewe Simon v 
der St el se : ,,Nee, dis bog, ek sal vir j ulle die so· 
koring laat kom, wat hier sal moet beantwoord." · 
so het hy ook gedoen. Hy het verskillende soo: 
saadkoring laat kom, en aan die Boere uitgegee 1 
t e probeer en self ook probeer, totdat hy die soi 
gekry het wat goeie oeste opgebring het. 

Nou moet ons nie dink, dat l\'Ieneer van der S 
net altyd op sy kantoor gesit het nie, en net Yir 1 
Boer e se belang gewerk het, o, nee, glad nie. Hy l 
vir die Kompanie se belange ook gesorg. So het da 
een dag 'n paar Hotnots by horn gekom, wat horn 
paar klippe wys waar koper in sit. Hy na hulle · 
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en verneem, dat daar nog baie van die soort klippe te 
kry is. Hy vra hulle ook of hulle horn op die plek 
kon bring. 0 , ja, dit kon hulle doen. Gou-gou het 
hy waentjies en trekdiere en kos agterrnekaar en is 
op die pa d. Ons kan nou die hele geskiedenis, wat 
daar op die pad gebeur het, hier nie vertel nie, want 
dit sal te lang ne2rn. Julle kan dit in andere boekies 
lees. Gern.Jep.- om tE: v>eet, dat hy 'n groot kopcrrief 
gekry !:.et naby die Oranjerivier. Jammer dat <lit 
toe nie kon bewerk word nie, omdat die transport :c 
duur was, maar vandag, nou daar spoortreine is. 
word die rief nog altoos bewerk. 

N ou is daar nog 'n vername ding om te vertel, Nog ieta ta 

wat in Simon van der Stel se regeringstyd gebenr ~~;~0:~. di" 

bet, hoewel die g ebeurtenis niks met sy goedhe!d 
te maak het nie. Dis die aankoms van 'n groot klomp 
Franse famielies, wat tekend staan onder die naam 
van Hugenote. l\'fa ar aangesien hierdie hoofstuk 
al reeds so lang is, sal ons liewers 'n afsonderlike 
les daarvan maak. 

DIE HUGENOTE. 

~ M hierdie hoof~tuk geed te \·erstaan, sal dit 
~ nodig wees om weer bietjie uit die grootpad 

uit te draai. Ons moet eers 'n reisie na Eu
ropa maak. Ons sal afklim by Frankryk, waar die 
Hugenote vandaan gekom het. 

16138- '90. 

Eers "n reisie 
na E uroi:-s . 



5tryd t11sscn Ons weet nog dat daar oor Holland 'n kon 
Katolieke en 
Pnotestante. regeer bet, wat die Protestantse mense weer ~ 

E11ik rnn 
Nantes. 
Die Edik van 
Nantes deur 
Lodewyk, 
XIV terugge· 
trek in 1685. 

Katoliek maak, en wat die 80 jarige oorlog verc 

saak het. Wel, in Frankryk het ook baie koninge 

geer, wat nie kon verdra nie, dat so baie van sy 

de!·dane uit die Katolieke kerk oorgeloop het na 

kerke, n.m. die Protestantse kerke. 

So was daar op die end van die sestiende ee1 

seker prins, wat Protest:rnt was. Hy het naderh 
in die Katolieke kerk oorgegaan om koning 
Frankr):"k te kan word; maar hy bet sy vroeere l 
te2tantse vrind~ nie vergeet nie. Toe hy kor 
''erd, h2t hy 'n wet gemaak, \\aardeur aan iede~ 
vryheid rnn godsdiens toeges~zan werd. Die ko1 
se naam was Hendrik IV; die \Vet het hy gemaa· 
1598. en is nog a ltyd bekend as die Edik Yan Na1 

Daardie wet-die Edik van Nantes- ht vir 
per 100 jaar goedgehou, maar naderhand kom , 
weer 'n koning- Lodewyk XIV- wat weer so cl 
l::ang was, dat die Protestante se siele sou verk 
gaan, en daarom het hy die wet teruggeroep, e1 
maak 'n ander we~. \\at se. dat al sy onderdane 1 

moet Katoliek word. 

Hugenote Die groot meerderheid van hulle wil nie; 
i 0

0
1ie g:;:::;~tel word Iiewers dood gemartel as om hulle gods( 

prys te gee. Die koning vervolg hulle toe so -
dat party probeer het om uit hul'.e land te vlug. 
was nie maklik nie, want die grense van Fran 
werd so goed bewaak, dat dit amper onmoo· 
was om deur te kom. Alleen die, wat al hulle 1: 
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:mgs agter laat bly het,het 'n kans gehad om deur te 

.-:om, en dan moes hulle nog allerlei slim streke ge-

.:iruik, anders word hulle tog gestop. So het party Hulle moet 
shn planne 

•:an hulle in 'n groot kas geklim, wat na Holland gebrnik om ta 
.-lug. 

rri.oes, of hulle kruip onder 'n hoop Yoer, wat met 'n 

-.\·a na 'n dorp oor die gren3 gaan. Sodoende is daar 

:og honderde gevlug, wat hoofsakelik na Holland of 

J uitsland of Engeland gegaan het. 

Toe Simon van der Ste! hoor, <lat daar soveel Simon ~- d. 
Ste! n a meer 

F ranse vlugtelinge in Holland is, skryf hy aan die Boere. 

Kompanie of di t nie 'n goeie kans sal wees om meer 

Boere vir die Kaap te kry nie. Die direkteure het 

die plan goedgekeur, en aan die Hugenote 'n voorstel Kompaoie 

gedoen. Hulle sal kosteloos na Afrika vervoer word, doe
1
n ·o vHoor-

sre aan u-

ondersteuning kry met kos en gereedskap, wat hulle geoote. 

later met produkte kon terug betaal. 

'n Hele klomp \-an die Hugenote het van die H ugenote 

Yoorstel gebruik gemaak. en is toe hierheen gekom, i_r;~koa Suid-
,_rr1 a. 

en omdat party van hulle wynboere was, het die 
meeste van hulle daar die soort boerdery begin, en 
om die r ede is daar vandag nog so\·eel wynboer e 
rondom die Kaap. Dit is ook die oorsaak. <lat daar 
rnveel Franse name in ons land is. 

Die Afrikaanse Volk kan ook maar dankbaar 
:\ frikaaose 

\V-ees, dat daar soveel van hulle hiernatoe gekom het, Yolk kao 
. k d t b · . dankbaar want 3u!le begryp se er at mense, wa so a1e vir wees. 

hulle geloof en oortuiging oor gehad het, nie van die 
slegte soort is nie, maar van die beste kwaliteit, wat 
mens maar op aarde kan vind. 



·n f'aar 
Hugeooot
name. 

5iwun v.d. 
Ste! tree a.f 
en gaat op 
"Y eie pla.as 
woon. 

Willem 
Adriaan v, d . 
E'tel volg sy 
varler op. 
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N ou kan ons gerus 'n paar van die Hugenoot
name opskryf, dan kan j ulle self ook weet of daar 
Hugenot e bloed julle is. 

Die 1-ernaamste van hulle is : Ciiliers, F ouche, 
Jourdan (nou Jordaan), la Grange, l\falherbe, Ma
r ais, du P lessis, Roux ( ook wel le Roux), de Villiers, 
Fourie, Malan, du Pre (nou du P reez), Ret ief, Rous
seau (nou Rossouw), du Toit, Terreblanche (nou 
Terblans), en nog baie meer, teveel om op te noem. 
Miskien sal Meester nog meer kan opskryf. 

WILLEM ADRIAAN VAN DER STEL EN ADAM 

TAS. 

Jl
ADAT Simon van der Stel vir 20 jaar lank 
so goed vir die Kaap gesorg het, het hy op sy 
eie p laas gaan woon, waar hy nog dertien 

j aar geleef het. 

Sy seun Wiliem Adriaan het horn opgevolg as. 
Goewerneur, maar hy wa 3 ongeluk.kig glad nie die 
man \ir die Boere, wat sy vader gewees bet nie. Hy 

• wou net fortuin mcak. en die middels, wat hy daar 
toe gebruik het, 1vas nie aLyd so eer lik nie. Party 
skrywers se, <lat hy soms goed van die Kompanie ge-
bruik tet om sy eie plaas t e verbeter. Dit word deur 

WiJ uet n ·k 
word gebr'i.iik 
&0me geed 
van die Kam-
pan ie. 

andere ontken. Verder \\"OU hy ook n ie dat Boere hul
le goed op die mark bring nie voor sy eie p rodukte 
en die van sy uiendjies alles verkoop was. · Party 
van sy vriende, wauonder nog al 'n predikant, bet 



y r eg gegee vry handel te drywe, terwyl die ander 

~oere tevrede rr10es wees om hulle goed aan die Kom

anie te verkoop. Dit het naderhand so'n ontevre-

enheid verwek, dat party Boere planne gemaak het 

Vriode 
kry reg 

ruer skepe 
en Hotnota 
t.e handel. 

Boere oot.e. 
m veranderiRg te kry in al die onregvaardighede. vrede. 

Die ma:i, wat die voortou daarin ge•at het, was Adam Ts.a . 

cdam Tas. Hy het in die geteim vergaderings ge- trek petiesie 
op. 

ou waar die •ernaamste van di2 ontevrede Boere 

esluit het 'n petiesie op te trek, waarin al die ver

eerde dinge van Willem van der Srel opgenoem 
Petiesie n& 

rerd, en die petiesfe het hulle na Batavia gestuur, Batavi .. ge-
stuur sooder 

1aar ook direkteure van die Kompanie gewoon het , gevolg. 

laar hulle het min lus gehad om daarin te werk. 
rou, soos dit ·gewoonlik gaan, was daar weer agter-

lappers, wat Willem van der Stel in die ore gefluis- Agterklappers 

:r het, wat aangaan. >ertel die 
goewernenr. 

So gou hy dit hoor, stuur hy 'n gewapende mag 
n laat Adam Tas >ang en sy huis visenteer. Hulle Adam Ts.a ,., 

gevaog eo -
.ry in sy lessenaar 'n kopie van die petiesie met die tron.k 

gesit. 

Kopie van 
peciesie q: 
·n sl!;ip oa 
Holland I' 
smokkel . 

erskillende briewe, waaruit die Goe\•verneur kon op-
1aak wie dit geteken het, en daardie persone het by 
oe laat vang. Adam Tas en party van sy vrinde laat 
.Y in die tronk sit, en party het hy na Batavia en na 
folland verl:;an. Maar dit was juis sy ongeluk, want 
ulle het op 'n slim manier 'n kopie van die petiesie 
P die skip gesmokkel en so kon die bannelinge daar
ie kopie aan die Kamer van Sewentien voorle. Om 
. o.mself te verdedig het Willem van der Stel 'n an-

Willem Y.d. 
er petiesie opgE:trek, waarin weer vertel werd hoe Stel laa5 an

der petiemie 
n goeie Goewerneur h.v tog was, en by het ook deur op U"ek. 



&ere, wat na dwang en dreiemente byna 250 handtekeninge ge-
H olland ts, • 
vertel klsgtea kry. Dit het horn egter niks gel:elp nie, want diE 
a&n vyaode B t d" t t• . b di di kt van Komp• - oere, wa le eers e p e ies1e y e r e eure va11 
nie. die Kompanie gebring het, was so slim gewees orr 

by die vyande van die Kompanie ook hulle saak tE 

Kommiuie 
doeo onder· 
eoek. 

v.d. Ste! af. 
1Mi&. 

~dam Ts.a 
nygeJaat. 
Ieta ioeds 
van Willem 
v.d. St-el 

vertel, sodat die direkteur2 verplig was 'n kommis
sie te stuur wat die saak moes ondersoek. 

Hulle het gou uitgevind, dat al die klagtes waa1 
was, en vir sy straf is Willem van der Stel uit sy pm 
gesit en al sy goed is verkoop. Adam Tas is natuur· 
lik dade!ik uit die tronk \er!os, en hy is terug plaai 
toe. Vir die grap het hy t oe sy plaas Libertas ge
noem, dit beteken Vrye Tas. 

Kou het ons Willem van der Stel se slegte din
ge gehoor, nou moet ons darem die bietjie goed wa·, 
hy gedoen het ook opnoem. H y het die land verde1 
laat ondersoek en 'n nuwe distrik oopgesit, wat an 
derkant 'n ry berge le, en wat baie vrugbaar is 
maar omdat daar nie geskikte paaie oor die berg wa: 
nie, kon dit toe alleen vir vee gebrEik word. So he 
daar party jong Boere ingetrek, wat hulle net OJ 
veeboerdery toegele bet. en Willem Adriaan het vii 
hulle opregte wolskape ingevoer. -

N ou moet ons eers nog 'n paar name noem va1 
Goewerneurs, wat agter Willem van der Stel gekon 
het, voor ons kan gesels oor 'n goewer neur, w a1 
weer 'n erenlaas in ons geskiedenis inneem. 



Daar is eers 

LouiS van Assenberg. 

Solan g as hy regeer het, was daar 'n neeslike 
siekte onder witmense en kleurlinge. In 1713 het 
daar aan die Kaap pokkies uitgebreek, war deur 
skepe van Indie gebring is. Daar het onge,eer een 
vi erde van die witmense gesterf, en ontelbare Hot
nots. P ar ty stamme het heeltemai uitgesterf. 

~a horn kom weer 

Mauritz Paspues de Chavonnes. 

Hierdie goewerneur het sy bes gedoen die on
derwys te ver beter, maar omdar die Boere op party 
plekke so ver uitmekaar gewoon het, kon hy nie veel 
verbetering tot stand br ing nie. 

Hy het ook probeer om 'n \·erfstof- \Yat Indigo 
genoem word, hier te produs~er. Verder het by olywe 

l670-"7l. 

Pokkie,, 
1719. 

1714-"24. 
P ogings om 
oaderwva ~ 
verbeter. 

Indigo. olywe 
laat plant, wat ook nie wou beantwoord nie, en die en sywurm 
sywur ms, wa t hy ingerner het, het algar aan 'n prabeer . 

siekte doodgegaan, waarvoor geen geneesmiddel te 
vinde was nie. 

Pieter Gysbert van Nc-odt. 

Van hierdie man word 'n baie snaakse storie 
vertel. wat ons in 'n afsonderlike les sal behandeL 

Jan de la Fontaine. 

Van homself niks biesonders, maar in die Iaaste 
jaar van sy regering het die O.L Kompanie groot 

1727-"29. 

1730-'37. 



1739-51. 
E erste sen
deling aange
kom. 
T wee nnwe 
kerke gebon. 

Bondgaande 
akoolmeester 

a&ngesteL 

ewelleedam 
aangele. 

1729. 
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skade gely deur 'n vr2eslike stor m, wat nege groot 
skepe in Taf elbaai verniel het. Twee honderd en 
tagtig man het hulle !ewe daar by verloor . 

H e!ldrik Swellengrebel. 

In sy tyd is die eerste sendeling in Kaapland 
aangekom. Hy het hard gewerk onder die Hotnots 
met seer geringe gevolge. Ook wer d daar twee nuwe 
kerke gebou: een op die plek, wat nou T ulbach ge
noem word, en een op die plek wat nou Malmesbury 
is. 'n Rondreisende skoolmeestr werd aangestel, 
wat van plaas tot plaas gegaan het om die kinders 
'n bietjie te leer lees in die Bybel. 

'n Nuwe distrik werd oopgesteL en 'n dorp aan
gele, wat altwee die naam gekry het van Swellen
dam, t~r er e van die Goewerneur _ 

' N TREURIGE GESKIEDENIS. 

Pieter Gysbert van Noodt. 

~IE verhaa!, wat bier volg, word deur par ty 
~ geskiedskrywers nie ,-ertel nie, omda t di-e be-

wyss tukke vir die waarheid daarvan nie vol
Bawyss~e doende gereken word nie. Dit sal tog goed wees om 
~ geskiede- dit te weet, want ons kan daaruit leer, dat die ,,goeie 
ms van Van tyd" , , d . 
Noodt nie ou waar ons pa s en oupa s so amg mee spog, 
-.oldoende nie nie altyd .so goed was, as hulle dit wil uitmaak nie. 

Ons kan daar ook uit leer, dat die een sonde tot an-



~er en grater sondes lei, want as Van Noodt nie so D te eeo son 
de lei tot ' n 

geldgierig gewees het nie, dan sou die ding wat hier aader. 

volg miskien nie gebeur het nie. 

Goewerneur van K oodt was--soos die stor ie se 

·- 'n wrede man, en bowendien nog geldgierig. fa 

plaas dat hy sy soldate, wat onder horn staan, be-

hoorlike kos en klere gee, knyp hy orals af en ge
bruik die geld self; tot selfs die salaris, wi:~ hulle 
verdien. weet hy op die een of ander slim manier in 
te krimp. Dit eet par ty van hulle so ontevrede ge-
maak, dat dertien van hulle besluit het om weg te 
loop--deserteer se die soldate daarvoor. Hulle was 

Goeweraeur 
va.n Noodt 
geldgierig. 
Gee oy sol. 
date aie ge_ 
noeg kos nie , 
vat ook va.n 
hnlle loon. 

nog nie ver ,·an die Kcap weg nie, of hulle word Parry, solda.te 

weer gevang, en rnor die Krygsraad gebring. wil wegloop . 

Nau moet julle wee~ . kinders, dat 'n soldaat 
nooit mag wegloop nie. Hoe sleg sake ook al lyk, 
hy moet op sy pos bl.r, dus die Krygsr-aad kon nie 

Weglopers 
anders doen as hulle skulrlig bevind nie. K ege van veroordeel. 

hulle werd veroordeel tot die kE.ts, brandmerk, en 
enige jare harde pad. Die ander vier moes gehang 
word. 

Toe die laas te by die galg staan, vra hy verlof 
om 'n paar woordjies te spre€k. Na horn dit t oege
:; raan is, roep b· met 'n luide stem : ,,Goewerneu1 
Van Noodt, ek daag jou om va..::id~g saam met my 
voor die regterstoel rnn God te verskyn ! ' 

Toe die regsdienaars dr Yan X oodt gaan ver
tel, dat die vonnis uitgevoer is, \·ind hulle horn dood 

Vier meet 
ge!iaag word. 

Vao ~oodt 
in sy sroe! sit. 
Kaapstad bewaar. 

Dieselfde :;we: word nog alt.rd in word dood in 
sy steel ge. 
vind. 



4:4 . 

1751-'71. RYK TULBAGH. 

Bygenaam Vader T ulbagh. 

~elnk~~ . j}A al die treurigheid, wat ons in die vorige ies. 
weer n goe1e 
man. . gelees het, kan ons nou gelukkig weer oor 'n 

man praat, wat ons met ons hele hart kan 
eer. Hy het horn so bemind gemaak by al die Boere, 
jonk en oud, dat g'n mens horn Goewerneur genoem 
het, maar altoos ,,Vader Tulbagh." 

Vader T u!. 
bagh begiu 
as jongste 
klerkie. 

Sy lewensgeskiedenis kan ons in ander boeke 
uitvoerig lees, en julle moet veral nie versuim om 
die boek te kry nie, want in hierdie les kan ons net 
kort-kort die Yernaamste opnoem. 

Hy was 'n seun van a.rme ouers, en het uit Hol
land gekom qm as jongste klerkie in die Kompanie
se kantore <liens te doen. H y het al sy werk so goed 

Doeo sy W t . . gedoen, dat hy nie Iang in die laagste posiesie gebly 
alt.yd goed. 

het nie. Die Goewerneur Sw·ellengr ebel, waar jong 

!n vrye cyri 
bestudeer In· 
boeke. · 

Tulbagh onder gedien het, kon al gou raak sien, dat 
hy nie somaar 'n domkop was nie, en dat daar een
dag nog 'n groot man van horn kon groei ; daarom 
het t y horn baie rnaal van sy boeke gegee om horn 'n 
kans te gee verder t e leer. Hiervan het jong Tul
bagh 'n gretige gebr uik gemaak, en omdat hy a1tyd 
sy werk so goed gedoen her, was hy algou een van 

Werk horn op die hoofklerke inplaas van jongste klerkie, wat al
~!rk,ee:;e mal kon order soos hulle wou. En na goewerneur 
word later Swellengrebel se dood het Ryk Tulbagh goewerneur 
~oewernear. van die Kaap geword. 

So. kinders, in hierdie voorbeeld kan julle al 
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-weer sien dat 'n kind, wat altyd sy leste goed leer Al is ·n senn 
se ouers arm 

'€n altyd sy \\"erk so goed doen as hy kan, naderhand hy kan hom 

'n man kan word, wat die .hoogste posiesies in die 

land kan bek lee, ook al is sy ouers nie ryk nie. Doen 

julle dus ook die beste, wat julle kan doen, drn sal 

party van julle miskien later ook nog van ons voor

manne word, maar dan moet j ulle nie hoogmoedig 

word nie, soos party van ons voormanne maak. J ulle 

:moet maak SOOS Vader T ulbagh. As daar manne was, 

wat moei:ikhede gehad het, dan het hulle gerus na 

tog opwerk . 

horn toe gegaan, en lcy het hu!le a:toos ew·e vrinde

lik ontvang, en as hy kon help, dan het hy gehelp. 

Uns mall nie 
hoogmoedig 
word nie al 
beklee ons 
boe paste. 

Sy kk rke was in die eerste tyd miskien nie so l'ulbagh straf 

lief vir horn, want hy wou nooit toelaat nie, dat hulle op sy klerke. 

~ok hrndel dryf of geld maak, wat hulle nie toekom 
nie, soos dit dikwels onder ander goewerneurs ge-
beur het. Hy was t aie straf op hulle, en dit was mis-
kien ook een van die redes, waarom die Boere so lief 
vir Vader Tulbagh was, want in sy tyd werd alrnal 
-0p dieselfde manier behandel. Dis jammer, <lat daar 
-<>ok teenspoed gewees het in die tyd, dat Ryk Tul-
bagh goewerneur was. Die pokkies het vir die twe- 'Ieenspoed. 

-de maal uitgebreek, waaraan weer duisende wit Pokkies, dui-
seode gesterf_ 

mense en kleurlinge gesterf het; want in daardie 
dae bet die dokters nog nie geweet hoe die siekte 
Jran teengehou word nie. 

Solang as Ryk Tulbagh goewerneur was, het hy Verkenllinga 
togte gem uk 

-ook baie gedoen om die land verder te leer ken. So 
het hy ekspediesies uitgestuur na Algoa Baai, waar 
aiou Port Elizabeth is, en ook na Namakwaland, om-



Betekews 
vao wcorde. 

trent so ver as die Angra Pequena Baai, julle weet,. 
waar Bartolomeus Dias ook geland het. 

Voor ons nou oor Vader Tulbagh sluit moet ons. 
eers nog oor iets praat, wat in die geskiedenis be
kend staan as : 

Die Prag- en Praal-wette. 

Die woordjie prag verstaan ons almal, maar die· 
praal is weer 'n bietjie moeiliker. Dit beteken am-
per dieselfde as ·wat ons in Afrika pronk noem. Jul
ie -n-eet as die nooientjies hulle so baie mooi aantrek. 
en so baie lint jies en ander mooi goedjies aan hulle 
hang, dan se ons sy is opgetakel. Nou, dis wat praal 

Wette ge- beteken. Vi. el, omdat die Boere in Vader Tulbagh se 
maa1' dat d b" d d" h t h d" Eoere oie hul- ae so ieson er voorspoe 1g gewees et, oe et 1e-
le geld mces vrouens begin mooi aantrek, en die mans het begin 
mors nie. 

Alleen ryk 
vronens mag 
sy-klere dra. 

mooi perde en karre koop, en om nou te verhinder, 
dat die Boere nie al hulle goed moes vermors nie, het 
Vader Tulbagh die Prag- en Praal-wette ingevoer. 
Hy het die ~ette nie self gemaak nie, want in ander
dele van die Hollandse Kolonies was dieselfde wette-
al noeer toegepas, omdat die mense daar ook so met 
hulle rykdom gepronk het . So het die wette b.v. gese, 
dat alleen die rykste koopmans en die voorste ampte
nare ~e vrouens mag sambreels gebruik en syklere-
dra, en meer sulke dinge, waar ons nou om kan lag, 
maar >vat in daardie dae miskien baie goed gewees 
het. In ieder geval behoef ons daarom niks minder 
van Vader Tulbagh te dink nie. 
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Nadat hy 20 jaar regeer het, werd hy siek en 
na 'n lang siekbed is hy oorlede Tot selfs Boere van 
die uiterste distrikte het gekom om V ader Tulbagh 
die laaste eer t e bewys. Sy lyk is begrawe in 'n ge
m es.selde graf in di€ N ederduits H errnrmde Kerk te 
Kaapstad, waar ons vandag nog die plek kan sien. 

En nou kom ons aan 'n stuk van die geskiedenis, 
wat ons gerus kan noem: 

Dir? Fegin va;i die End ,::an die N.O.l . Kompanie. 

JOACHIM VAN PLETT ENBERG. 

Vader Tul· 
bagh in kerk 
begrawe. 

1771-'85. 

mIE opvolger van Vader, T ulbagh was Joachim Goewerneur 

van P lettent erg. \"an Pletten-
berg !aat sy 

Hy was weer 'n heel antler man. So straf klerke mask 

as Tulbagh op sy klerke was, om hulle nie toe te laat, soos hulle 
wil. 

dat hul self handel dryf nie, ,so onverskillig was van 
P lettenber g op . daardie pun;: . Sy klerke kon handel- ~~~~~- dryf 

dryf soos hulle wou, wat vir die Boere baie nadelig 
was, sodat tulle weer heeltemal ontE:Yrede geword Boere onte-

vrede. 
het. Solang as Tulbagh goewerneur was kon hulle 
koring en wyn aan Engelse en Franse skepe verkoop Boere mag 

en in van P!E:ttenberg se tyd r:ioes hulle weer aan :~:pem:!~. asn. 

die Kompan:e verkoop Yir ba ie minder g eld as wat koop nie. 

hulle kon kry as hu1Ie self aan die skepe verkoop. 

Die gevolg was, dat daar weer 'n petiesie op
gemask we rd, wat deur Yier afgevaardigdes na Hol
land gebring werd , maar sonder ge,·olg. Die Korn-

D aar word 
nit\.> •erander 
maar Kom . 
prn ie wil 
<>eer petiesi .. 
opgetrek, 



tF!i. 
E kspedie:Ht: 
na Ora.nje 
ri vier ooder 
Gordon. 

1780. 
Ooreenkorns 
met <lie 

panie, wat toe al hard aan agteruit gaa.n was, wou 

nie aan die billike eise van die Boere tegemoet kom 

nie, sodet die ontevredenheid al groter en grotet 

werd. 

In 1779 het van Plettenberg 'n ekspediesie uit

gestuur onder Kaptein Gordon. Hulle het so ver ge
gaan as wat die Boere Grootrivier genoem het, maai: 

Gordon het die rivier die naam gegee van Oranjeri

,·ier ter ere van die Prins van Oranje, die r egerende 
vors van Holland. 

Die volgende j aar 1780 het van Plettenberg per· 
soonlik 'n reis gaan maak na die Visrivier- kyk oi: 
die kaart. Anderkant die ri,ier het 'n kafferstarr 
ge\\·oon met die naam Ama-Xosa's; ons se nou maa! 
Kosa's. Daardie kaffers het lastig geword vir diE 
Boere, wat daarlangs gewoon het, en die goewer· 
neur het toe self soontoe gegaan om met die kaffer~ 

' n ooreenkoms te maak. Hy beloof hulle, dat die Boe· 
13oere sal . d k t d" v· . . 1 t k . da -een kanr hlY. r e n1e an er an ie 1srivier sa re n1e, maar r 
t:f~~.rs a.nde'r moes die Kosa 's belowe, dat hulle ook op hulle ple1 

Kosa's ver-

sal bly. Goed, die ooreenkoms word gemaak, maa1 

dit het nie lang geduur nie of die kaffers begin wee1 
oor die rivier te trek, en hulle roof en moor weer ne1 

breek ooreen- soo.s ievore. 
kr.ms. 

Van Plettenberg stuur toe Adriaan van Jaars-
~:;:::id ·:~- ,-eld met 'n kommando Boere. om die Kosa's weer OJ 
-l;tnur .om ka.f- hul plek te sit Dit geluk horn volkome; hy jaag niE iers te straf. 

alleen die kaffers terug nie; maar hy vat al die ge-
Kaffers cerug steelde vee ter ug en nog 'n groot klomp van die kaf. gejaag. 

Vee geva.t. 
fers se vee ook, wat toe onder die Boere verdeel is 



DIE FRAN SE AAN DIE KAAP. 

® 
i.VI hierdie stukkie goed te verstaan, moet ons Weer een 

na Europa . 
eers weer 'n groot draai maak. In Europa 
en Amerika was die hele boel in rep en roer. 

8Jngeland had oorlog met F rankryk om te sien wie 
lie meeste kolonies kon mt. 'n Groot stuk van Koord-Ame. 

rika rry ge
~ oord-Amerika, wat nou die Verenigde State ge- veg. 

1oem \Vord, het horn vrygeveg vali Engeland, en om-
iat Holland vir Amerika gebelp het, ver klaar Enge-
and ook die oorlog aan Holland. 

Dus was daar Frankryk en Holland aan die een Oorlog met 

rnnt en Engeland aan die ander kant . Engeland bet Engelaod . 

. ankal lus gehad \ir die Kaap, want dit is arnper Engelaod bet 

1alf pad tussen Indie en Engeland, en daarom besluit ~!a;ire:ie 
mile toe om die kans waar te neem. 'n Sterk vloot srnnr 'n sterk 

vloot. 
iVord klaar gemaak en uitgestuur, maar H olland kom 
lit agter en vr-a ·,-ir Frankn·k om hulp. Frankrvk Frankryk; 

' • " help. Holland 
:iet net 'n groot vloot klaar geha<l om na Indie te <tl!a r <:loo& 

?;aan, so stuur hulle dit agter die Engelse vloot aan. agterna.. 

Daar erens b\ Groenkaap her die Franse vloot die Geveg bKy 
• Groen aap. 

E:ngelse agterhaal, en dit het daar 'n geYeg afgegee . 
. vaar 'n klomp van die Engelse skepe taamlik stuk- ;r~t~:~,1'kepe 
cend geskiet is, sodat hulle eers weer die skepe moes geskiet. 

~eg maak. Die Fram:e seil wat hulle kon na die Kaap 
:oe, en sit daar 'n groot mag soldate t an land. 

Toe die Engelse daar aankom, sien hulle gou
?;ou, dat dit verniet sal wees om die K aap nou aan te 
ral, maar die E ngelse Admir2al J obnstone hoor, dat 
iaar 'n groot aantal H ollandse skepe van die O.I. 

Franse na 
die Kaap. 

Engelse kom 
te laa.t. 



Engelse hoor Kompanie swaar gelaai in Salhanha-baai le en w: 
e:S~ke1;;1~~od- vir Hollandse oorlogskepe om hulle htiistoe te briI 
E!aldahne.-baai Johnstone neem sy kans waar, en vat al die ske 
en vat hulle. 

sonder 'n skoot te skiet. Die verlies was so groot ~ 

G t !. die O.I. Kompanie dat hulle toe nie eers meer inter 
roo ver 1es 

vir Kom. kon betaal aan hulle aandeelhouers nie. 
panie . 

Dit is omtrent die vernaamste wat in van Pl1 
tenberg se tyd Yoorgeval het, maar voor ans heeli 
mal met horn sluit moet ons eers iets lees van 'n J1 

beurtenis wat niks met ons geskiedenis te doen lJ 
nie, maar wat ons tog behoort te weet. 

Dis n .m. 

DIE HELDEDAAD VAN WOLRAAD WOLTEMAD: 

3l 
K 1773 was daa:r weer een van die hevige stor1 

1773
• wat partymaal in die Tafelbaai kan woed. 

Jonge Th0- Skip-die jonge Thomas- word op die rotse 
mas ~estrand 
in Tafelbaa1. aan die strand geslinger. Goewerneur van Pletu 
G<iedere moet berg <Yee order dat die CYOedere eers gered m< 
eere r,ered 0 

' "' 

word. word. Hoe die passasiers ook al soebat om hulle t 
te red, dit help niks. 

Toe die skip al amper stukkend geslaan w. 
,..., 1 d n r .1 kom daar 'n jong Boer te perd verby. Hy hoar l: n o raa no. 
semade kom die mense op die skip roep om hulp, en sander aar 
ie pe:d l"eri.>.~ stoot hy sy perd die golwe in, en swem na die sl 

toe. Hy order twee van die skipbreukelinge in c 
water te spring en aan sy perd vas te hou. Hy br i 
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ulle veilig aan land. Tot sewemaal gaan hy weer 
1, en bring elke keer twee terug, maar toe hy die 
gste maal by die skip kom, is dit so stukkend ge
aan, dat daar te veel mense gelyk in die water 
Jring, sodat die perd, wat al reeds doodmoeg was, 
it nie kon hou nie, en met ruiter en al in die golwe 
erdwyn bet. So'n heldedaad, my kinders, mag ons 
ooit , ·ergeet nie. 

CORNELIUS JACOB VAN DE .GRAAFF. 

~ \' t.·111 se~c 

111aul ua die 
sb;ip. red el
ke maal 
twee weose. 
Agste maal 
sink ~-erd en 
ruiter in die 
golwe. 

EUR die oorlog, wat Holland met Engeland 
Kompaoie 

had. het die h:ompanie bang gewor d, dat En- bou forte aan 

geland die Kaap miskien sal mt en besluit om rlie Kaap. 

terk forte te bou. Die Kompanie was wel half 
ankrot, maar dit het die meeste mense toe nog nie 
eweet nie, dus kon hulle nog genoeg geld leen. 

Hulle stuur toe 'n sekere meneer van de Graaff, 
1 Hollandse offisier, as Goewerneur en hy moes te
elyk toesien. dat die forte gecou word . 

Hy het nie die minste moeite gedoen om aan 
ie wense van die Boere tegemoet te kom nie. Sy 
'erk~ kon maak soos hulle wou. Hy self he<. so ver
wistend geleef, en die forte se bou bet so baie g eld 
ekos, dat die Kompanie verplig was horn in 1790 te 
ug te r oep. 

Yao de 
Graaff gee te 
vecl geld nit, 
Kompaoie 
roep ham 
terug. 



TW EE KOMMISSARISSE. 

1792. Nederburgh en Frykenius. 

Regeriag van !!\IE regering rnn Holland begin nou in te ~ 
Holland doen d t ki d" K . k d ondersoek. a sa es met ie ompame ver eer l· 

Hulle oesluit 01n dinge te ondersoek en 
daar toe 'n kommissie aan, en dit blyk, dat die K 
panie so goed as bankrot was. 

T~ee E:oru
missarisse 
moet sake 
reg maak . 

Die regering rnn Holland be.sluit toe om t 
Kommissarisse-~ ederburgh en Freykenius -
Suidafrika te stuur met die opdrag om die Boere 
veel moontlik te help en hulle tevrede te stel, " 
Holland het toe al bang geword. dat die .Boere h 
van die moederland sal afskei, en 2elf 'n regering 
opsit. 

Laudba,, k Die eerste wat bu!!~ doen is 'n Bank \·an T.~1 
opgerig met L db di Id papiergeld. of an ank op te rig, maar ·e epjge ge , war .ti 

had, \\as papier. Die Boere kon daar geld leen 
hulle ergste skulde te betaal. Verder werd to· Boere wag 

direk La nde i- staan, dat hulle al die koring en wyn, wat die K 
drvf met H o!. 
land ea In- panie self nie nodig had nie, naar Holland of Ii 
;!ip aiks, kon stuur, maar dit moes met Hollandse skepe 
geea skepe. voer \\Ord. Maar omdat die meeste Hollandse s] 

Kosa·s weer 
oproerig. 
Hoof-kom.. 
maadant op 
die hand >an 
kaffers. 

al deur Engeland gevar was, bet dit so goed as 1 

gehelp nie. 

Die Kosa's begin toe ook weer oproerig te W • 

'n Kommando Boere word uitgestuur om die kaf: 
weer oor die Vis1·ivier te jaag, maar die Kornn 
dante was jaloers op mekaar en die hoof-komn 
dant :Yiaynier het meer gedink van die kaffers as 
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e Boere, sodat die ekspediesie op niks uitgedraai Beere kwaad 

t nie, en die Boere is ontevrede huistoe. Hulle en gaan hu istoe. 

is nou so ontevrede met die bestuur van die Kom-
.nie, dat daar elke oomblik oproer kon uitbreek. 

1793. 
Die Kommissarisse N ederburgh en Frykenius Kommissaris-

~s nou so moeg vir hulle mislukte poginge om sake ;e na Java. 

reel, dat hulle 'n sekere meneer 

Abra.ham Sluysken 

. ngestel bet om verder die beheer van sake oor te 
!em terwyl hulle self met die eersvolgende skip na 
lVa gegaan bet. 

:;Ju,·sken 
neein be. 
stuur oor . 

'N KEERPUNT IN DIE GESKIEDENIS. 1795. 

M sake van daardie dae goed te begryp moet .-\lwm 'n 

ons eers 'n kort oorsig ne2m van toestande draai na 
E uropa. 

in Europa. In Frankryk was daar 'n groot 
:woiusie uitgebreek. Die Franse was al vir eeue 
mr hulle konings en sy ryk vrinde verdruk geword. Rewolusie in 

Frankryk. 
mder om ooit 'n aandeel in die regering te neem. 
it wou hulle nie !anger verdra nie. Hulle wou self 
:geer, hulle wou: "Vryheid, Gelykheid en Broeder-
rnp" vir iedereen. 

Die koning met honderde edelliede-dis mense 
tet tietels soos die Engelse Lords-word na die ska
ot gesleep en onthoof. 

.Koning 
hoof. 



Ame rU\a 
Republiek . 

Boere wil 
self regeer. 
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Die Amerikane het hulle nyge\·eg rnn Eng, 
land en het 'n Republiek gevorm. 

Die Boere in Afrika was ontevrede met die r1 
gering rnn _die ~- 0. I. Kompanie. Hulle \\Ord ve: 
druk inplaas van beskerm, want Kaffers en Hotno1 
kan roof en steel rnnder hulle gesuaf word. 

Van hulle rnorstelle, om verbetering in hull 
grie\ve te bring, \\erd totaal g'n notiesie geneem ni4 

Is dit dan te \·erwonder dat die Boere ook begi 
dink het aan ,,Vryheid, Gelykl:eid en Broederskap? 
Is dit dan omedelik, dat hulie begin dink het or 
hulle af te skei van die 0.I. Kompanie en self '· 
Republiek te \Orm? 

Laoddroo t In Graaff-Reinet het hulle begin hulle Land 
~~ynier neg- dros weg te J·aao-- }favnier \\as<!\" naam- dieselfd geiaag. o - • • -. 

Swelld1darn 
w.ord ·u 
Repuul:ci•. 

lVIaynier wat so'n mislukking gemaak het \·an di 
laaste oorlog teen die K osa's. Hulle kies rnn Jaars 
veld as hulle Kommandant. In S\\ellendam werd ' 1 

Republiek gevorm met sekere meneer Steyn as Pre 
sident. Hulle besluit nie langer onder die bestuu: 
van die Kompanie te staan nie. Sluysken was on 
magtig iets daarteen te doen. \\·am hy moes sy sol 

Sluyskeo ka n . . , 
oiks daar-eeo date m Kaapstad hou, mgeval daar n aanval deu1 
doen. die Engelse sou plaas \ind om die Kaap te vat. 

En hierin was hy reg soos die rnlgende hoofstu~ 

ons sal Jeer. 



DIE E NGELSE NEEM DIE KAAP . 

~XS weer reeds. dat daar in Frankryk 'n re
~ wolusie was en nie lang daarna het dieselfde 

re\'\·olusie horn versprei oor Holland. Daar 

1795. 

B ~....-. lusia in 
H ,!Jo.nd. 

iYas twee partye n.m. die Franse Party- die Patriot- Twee pa.rtye 
Patrioite- en 

:e genoem--en die koningsparry- Oranje part~- ge- Ora nwi:-arty. 

noem. Die Patriotte was die sterkste, dus die Vors 
van Holland- die Prins van Oranje-moes Ylug na 
Engeland. Die Engelse maak hien-an gebruik en 
weet van die Prins van Oranj e 'n Iasbrief te kry om 
1ie Kaap vir horn te bewaar tot die tyd, dat Holl-ann 
weer rustig sal wees. 

Dadelik word die nodige skepe en troepe in 
orde gemaak, en na die Kaap gestuur. Hulle ank~r 
i:n Simonsbaai. 

Eers word drie offisiere gesmur om met Sluys
ken te onderhandel. Hulle '\\-ys horn die lasbr ief van 
Prins van Oranje. Sluysken sou graag aan die Ias
brief voldoen het, want by was Oranjegesind. maar 
by was in diens van die Kompanie, dus as hy eerlik 
wou bly, moes by die Kaap verdedig. Sy troepe, wat 
in Simonsstad was, roep hy terug na :Muizenberg om 
daar posiesie in te neem, en onmiddellik word daar 
bodes uitgestuur om die Boer-kommando's op te roep. 

So gou toe die Hollandse troepe uit Simonsstad 

P •i: .!3 V.!l 

O:·c1:1)e vlng 
a~ E:1 ~,.land. 
L:i,;hrief om 

die Kaap re 

va-. 

Sluysken 
Oranje-geaind 
maar i.I in 
diens van 
Kompanie en 
moet die 
Kaap verde
dig. 

Troepe van 
Kompgnie bJ 
'.'J ui2.eD beri 
cpgesteL 

Beere opge
v.-eg was, word die Engelse tr oepe aan land gesit en roep. 

Generaal Craig- hulle hoof-offisier- maak horn ge-
reed die Boere-posiesies aan te rnL 



Geveg by 
H menberg, 
Lille trek 
t.el'Ui. 

Die 7de Augustus word die eerste aanval ge

maak, maar rnor daar nog 'n skoot geval het, trel! 

de Lille, wat bevel l:et oor die Kompa:nie se troepe 

terug en gee pad vir die Engelse. 

As ons dit so lees, dan kan 'n mens somaai 

kwaad word, maar vrindjies - stadig - moenie sc 

haastig oordeel nie. Die offisier de Lille was ook ·n 

Oranje man, en amper al sy troepe ook. 

K&nonne pro- Hoe kon die man nou teen sy eie koning veg. 
beer Engel&e 
t-een te boa. Hy het goed geweet, dat die Engelse 'n lasbrief vall 

Kompanie. 

die Prins van Oranje had om die Kaap af te g ee. 

Dat die Engelse miskien ander bedoelings gehad het 

om tog die Kaap te hou, kon hy nie weet nie. 

Die ka:nonne het nog probeer die Engelse troepe 

~i;,;~~rg. teen te- hou , maar hulle moes ook gou pad gee; die 

oormag was te groot, en toe die Boere dit sien trek 

hulle ook terug, want hulle begin nou aan verraad 

te dink. 

N aby Wynberg neem die troepe, ka:nonne en 
Nog meer 
Engelo.e troe- Boere weer nuwe posiesies in, maar die Engelse 
pe. 

troepe bly by Muizenberg agter, en vat natuurlik al 

die kos en ammu:nisie, wat daar opgestapel was. 

'n Paar weke daarna kom daar nog 'n Enge!ae 
vloot in Simonsbaai aan, en word daar nog drie ~ · 1i

send troepe geland onder generaal Clarke, scdat 
hulle toe amper vyfduisend man sterk was. Toe a!!ee 
gereed was, werr. hulle in twee kolomme opgestel, ea 
het hulle die pad na Kaapstad opgemarsjeer. 
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By Wyn.berg het daar weer so'n soort van 'n 'u Geveggie 
by W ynbe?v. 

geveggie plaas gevind met dieselfde gevolg, wat by 
:\Iuizenberg gebeur bet . In die grootste wanorde Kompaaie. troepe vlug 

dug dit na Kaapstad, terwyl die Boere besluit om aa KaapstaiL 

huistoe te gaan, 'vant hulle is nou Yas oor tuig. dat 

daar Yerraad is, en na Kaapstad wil hulle nie gaan Boere gaan 
buist.oe. 

nie, omdat daar kans is, dat hulle as krygsgevangene 

:::al behandel word. 

Daar was nou niks anders oor as om maar oor Oorgawe. 

te gee. 'n Wapenstilstand werd gehou om die kon-

diesies rnn oorgawe te bespreek. 

Die ooreenkoms was : 

a. Dat die Boere hulle godsdienstige en bur- Kocdiesiea... 

gerlike regte sal behou. 

b. Dat geen nuw-e belast ings sal opgele '"ord 

nie. 

c. Dat die eiendomme rnn die X.O.I. Kompa

nie as sekuriteit sal bly vir al die papiergeld wat in 

omloop is. 

Die Kompanie se soldate moes wapens afle, en 

die offisiere moes ·n eed afle, dat .hulle gedurende 

die oorlog nie teen die Engelse sou veg nie. 

En so was die bestuur van die N.O.I. Kompanie 

op 'n end en was Suidafrika in die besit van die Baatuur van. 

Engelse. Kompanie 
ax• 'o end. 



1795-!E03. 

Genera&! 
Craig bly 
agter om 
die bestunr 
van die 
Kaap voort 
te sit. 
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EERST E BJtI TSE OKKUP ASIE. 

':J{-, O.h.T n2 die oorgawe \"an die Kaap met die 
jA. Engelse strydmagte gereeld was, is hulle 

3oof-offisiere na Indie gegaan, terwyl Gene
raal Craig agter gebly het om die bestuur van die 
Kaap verder voort te sit. 

R y doen sr Hy het alles in sy \·ermoe gedoen om die Boere 
bes Eoere te 
bevredig. tevrede re stel met die nuwe Engelse bestuur. Soos 

beloof was, werd geen nuwe belastings opgele nie. 
Be;s!ing in Hulle kon koop en \·erkoop soos hulle wou, en ..-ir die 
li;ontant geld. produkte, wat die Britse troepe nodig gehad bet, 

Boere om 
Ksapstsd 
ievrede. 

Die twee Re
publiekies 
weier Britse 
gesag te er
ken. 

1796. 

Holland en 
Prankrvk 
probeer die 
Kaap terug 
ie neem. 

werP, in harde geld betaal inplaas van pap!ergeld. 

Dit alles het die mense in Kaapstad en in die 
distrikte naby Kaapstad baie tevrede gemaak met 
die nuwe besruur , maar die twee Republiekies, wat 

in Swellendam en Graaff-Reinet se distrikte was. 
wou hulle nie onderwerp nie. Die inwoners van daar
die distrikte bet net gemaak of daar nie 'n Britse ge
sag was nie. Om hulle toe te dwing het Genl. Craig 
alle toevoer van ammuniesie en handelsgoedere ge
stop. Vanuit Holland is toe nog 'n poging gedoen 
hulle te help, maar sander gevolg, sodat hulle nader 
hand ook Yerplig was in te gee. 

In 1796 het Holland en Frankryk nog probeer 
die Kaap terug te neem. 'n Kleine vloot Hollandse 
sk~pe werd na die Kaap gestuur waar hulle 'n klomp 
Fr anse skepe van Indie sou ontmoet. Toe die Hol
landse skepe daar aankom, b~luit die bevelhebber 
in Saldanha-baai te wag. Die Engelse korn die plan 
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.-agter en stuur dadelik hu!le skepe na 'aldanhabaai. 

~n hulle troepe oor land, sodat die Hollanders op 'n 
goeie more sien, dat hulle tussen t\\·ee vure sit. H ul
en hulle troepe oor land, sodat die Hollanders op 'n 
le was verplig om oor te gee sonder 'n skoot te skiet. 

~adat Generaal Craig Yir twee jaar Lang tot 

groot terredenheid regeer het. \Yerd daar 'n Goew·er

neur ::\Iacartney ,-an Engeland gestuur, met dieselfde 

·magte as wat die goewerneurs van die 0.I. Kompa

nie gehad het. Hy was wel 'n regverdige man, maar 

al die voorregte, wat die Boere ,·erkry het onder 

Craig, werd weer alles terug geneem. Hulle kon nie 

meer self handel dryf nie, en die r egering het weer 

self sy eie pryse gemaak vir die Boere se produkte. 

Hierdeur werd die ontenedenheid weer net so groot 

.as vroeer. 

1797. '98. 

:Jacar tney 
beiferf weer 
alias wat 
Graig geed 
gamaak bet 

In 1799 werd Adriaan van J aarsveld ge,·ang op 1799. 

'n beskuldiging rnn vervalsing van 'n 10...-itansie. Sy Oproer in 
Graaff-Reinei 

·vrinde besluit toe om horn te ontsit, waarin hulle ook Yan J aars. 

slaag. Dit kon Engelsman nie ongestraf laat nie, 

Dadelik werd troepe gestuur om hulle te straf, en 

veld genng. 

omdat die Engel5e oor mag te groot \Yas moes van Oorgawe . 

. J aarsveld en sy ninde oorgee. . 

Die groot me<:!rderheid rnn hulle werd vrygelaat 
na betaling van verskillende t oetes, die ander twin
tig werd na Kaaps <ad gebring om voor die Hof te 

-verskyn. Twee werd ter dood veroordeel, een gege
.sel en verban en van J aarsveld met nog 'n antler bet 
in die gevangenis gesterf 

.Yserdt!rheid 
beboe~. 

Voormanne 
na Kaapatad 
om voor Hof 
ca venkyn. 



Oorlog met 
Kosa's, nit
slag ·n mis
lukking. 

Tjaart v.d. 
Walt ge_ 
stnar teen 
Kosa 's. 

H y soeuwel 

Boera weer 
huistoe. 

1799. 

Sir George 

Die Kosa's werd ook weer oproerig, maar daar
was geen van Jaarsveld om hulle weer reg te maak 
nie. Die Engelse offisiere bet die soort vegtery met 
kaffers nie verstaan nie, en die Beere het· die offi
siere nie vertrou nie, sodat vir drie jaa_r lang ge-
durig geveggies plaasgevind het sander dit .ot 'n.: 
besliste end gekom het. 

Kaderhand werd 'n dapper Boer- Tjaart \'an. 

der Walt- met 'n kommando op hulle afgestuur. !Tu 
die begin het hulle die kaffers tamelik baas geraak ... 
maar toe Tjaart van der Walt in 'n gerng gedood: 
wer d, toe het die orige Boere hulle moed verloor, 
en bet weer huistoe gegaan. 

In 1798 moes goewerneur }facartney terug na, 
Engeland weens siekte, en in sy plek werd Sir George· 

Yonge bet Yonge gestuur, wat sake nog verder verknoei het. 
sake oog ver-
der verknoei. Sy klerke het op allerlei oneer!ike maniere geld ge--

Die vrede 
VliD Amiena. 

maak, en daar het soveel klagtes teen horn ingekom. 
dat hy in 1801 terug geroep werd. So het sake aan
gesukkel tot daar in 1803 berig kom, dat die vrede in; 
Europa weer herstel is, "aarby besluit is, dat Enge
land die Kaap weer aan Ho~and moes terug gee. 

Die vrede~kontrak ·werd gesluit in Amiens-'n 
dorp in Frankryk-en so ,..,ord die vrede nog altyd 
genoem die Vrede van Amiens--onthou dit. 
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DIE KAAP ONDER BESTUUR VAN DIE 

BATAAFSE REPUBLIEK. 

J
tJLLE w2et nog, dat in Holland twee partye 
was: die Oranje party, wat 'n koning wou he, 
en die Patriotte party, wat 'n republiek wou 

he. W el die Patriotte was die sterkste, en toe die 
vrede geteken is te Amiens, toe word Holland 'n 
republiek, wat hulle die naam gegee het van Bataaf
·se Republiek. Die N. 0. I. Kompanie was dood, dus 

1803. 

H olland ·n 
Republiek. 

Die Kaap toe kom die Kaap onder direkte bestuur \ 'an die antler direk 

-n:ollandse Regering. 

Twee manne wen~ gestuur om sake te reel. Ge
-neraal Janssen was aan die hoof van die troepe en 
was tegelyk ook goewerneur, en Jacob de Mist bet 
aan die hoof van die burgerbestuur gestaan. H y 

net die tietel van Hoe-Kommissaris gehad. 

bestuur van 
H~lland. 

Die eerste Maart 1803 werd deur die hele land 
D aokdsg 

:as dankdag gevier omdat die kolonie weer onder Hol-
landse bestuur was. Al die burgers, wat nog in die 
·gevangenis was weens politieke misdade teen die En-
gelse bestuur, werd vrygelaat. 

Sow el Generaal J anssen. as meneer de Mist het 

~ltwee hulle uiterste bes gedoen die bestuur van die ~~a~e;!n!1 
Xaap te verbeter. Daar werd 'n Raad ingestel, waar vry gelaat.. 

behalwe die goewerneur nog vier ander manne kon Grote verbe
teringe aa_n__ 
gebring. ~aampraat; daar werd nuwe distrikte gevorm ; meer 

-Landdroste aangestel, wat ook huwelike mog inseen. 
"Die onderwys werd ver beter, 'n gereelde briewe pos 
-werd ingestel en meer sulke dinge wat help om 'n 

Landdroste 
a.angeatel... 



H otiwts in 
lokasies. 

land beskaaf te maak. Hotnots werd in lokasies ge

sit, maar dit was 'n mislukking, want 'n Hotnot laat 
horn nie opsluit nie. 

K osa's bang Die Kosa's werd ook weer rustig, want hulle het 
vir Bataafse 
Republiek. gedink dat Groot Meneer Bataafse Republiek baie.· 

Weer oorlog 
in Europa.. 

1806. 

Engeland 
stuur weer 

skepe om 
die Kaap te 
neem. 

Generaa1 
Jansstn •er
deel sy 
iroepe. 

sterk moes wees, as by E ngelsman kan wegjaag, dus . 
hulle het bietjie respek gekry en stil anderkant Vis-
rivier gebly. 

Helaas, al die neugde was van korte duur, want 
die Vrede van Amiens was somaar 'n spulletjie ge
wees om nietj ie asem te skep om weer beter te kan_ 
oorlog maak. 

Dit was n iE> Jang nie of die "oorlog in Europa. 
breek weer uit, en Engeland neem weer sy kans wa-ar 
om die Kaap vir die twede maal te verower. 

ENGELAND NEEM DIE KAAP VIR DIE 

TWEDE MAAL. 

J
N die begin van Januarie van die jaar 1806 het 
daar drie en t:estig Engelse skepe by die ingang; 

van Tafelbaai kom anker. Daar was net 'n 
storm, sodat die rroepe nie dadelik kon land nie .. 
maar die volgende dag was die ~torm bedaar, en 
werd onmiddellik 'n ~egin gemaak om die soldate
aan land te sit. 

Die Hollandse generaal Janssen het nie al sy 
troepe in Kaapstad gelaat nie, omdat hy nie al sy 
kanse· in e-eils WOU verloor· nie,. w:an± hy bet ge.weet 
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dat die Engelse mag veel sterker was as syne. Die 

Engelse het amper \·yf duisend soldate gehad en 

Janssen had omtrent twee duisend man, waarvan die

meeste gehuurde troepe nn allerlei nasies was. 

Daar '\Yas Hollanders, Franse, Duitsers en nog baie 

ander soorte, waarop hy maar min kon vertrou. So 

gou Generaal Janssen sien, dat die Engelse troepe 

begin optrek na Kaapstad, t rek hy hulle tegemoet en 

naby Blauwberg begin die kanonne te skier. Vir 'n 

rukkie \\"Ord daar aan weerskante dapper ge\·eg, 

maar toe die bomme onder die Duitse huurtroepe be-

gin nl, is daar ook somaar 'n groot verandering. 

Ge;eg by 
Blauwberg.. 

Duitse buur-
H ulle gee nie om of Holland of Engeland die Kaap troepe vlug. 

het nie en, toe die geveg 'n bietjie warm werd, be-

gin hulle te vlug. Die burgers en ander troepe 

word toe mismoedig, en dit duur nie lang nie of hulle 

begin ook te retireer. 

Generaal Janssen stuur toe die vreemde troepe \"reemde 

na Kaapstad. en hyself trek met sy Burgers en H ol- huur;_~J.'et 1 na naaps a .. _ 

landse troepe na Hottentots Holland - kyk op die 
kaart.-Hy doen dit om op die manier beter e Yoor
waardes te kr.r, want hy W"eet ,·er:;ekEr. dat hy die 
E ngelse nie kan keer nie. 

Burgers en 
&llaodse 
troepe ua 
H otteotota 
H ollaod. 

Die hoof-offisier Yan die uitlandse troepe na 
toe aan die Engel.se Generaal Baird om \Yapenstil
stand om die kondiesies van oorgawe te bespreek. 
Hulle m2ak toe omtrent dieselfde ooreenkoms as die WaperutiL 

s(aod. 
t=erste maal. Die ,-aste tr oepe moes wapens afle; die \oorwaard& 

Boer mag huistoe gaan. en sal al hulle noe&e regte ~:~ oorga-



behou; al die eiendomme van die Bataafse Republiek 
moes as sekuriteit bly vir al die papiergeld. 

'Genl. Jan5 - lVI aar nou moes die E nge!se Gen er aal nog af-
-sen en H ol-
landse troepe reken met Generaal J anssen. H ulle kom oor een, dat 
teruu oa 
H olland. sy troepe terug gestuur sal word na H olland op kos-

Nuwe &yd
~rk in .ans 
ges.kiedenis. 

te van die E nge!se goewerment. 

En so is die Kaap vir die twede maal in die be
sit van Engeland, en die Hollandse bestuur was toe 
vir goed op 'n end. 

DI E EERSTE J.ARE ONDER DIE ENGELSE 

B E STUUR. 

ta N nou kom ons by 'n tydperk van die Suidafri
~ kaanse geskiedenis, wat deur party geskied-

skrywers genoem is ,,Een eeuw van Onreg". 
En dit mag wel so genoem word, want al is da•ar 
bladsye in ons geskiedenis, waar die Engelse bestuur 
miskien nie ,-eel onregverdiger genoem kan word as 
die bestuur van die K.O.I. Kornpanie nie. Tog weet 
-0ns algar, dat 'n p.ak slae van ons eie pa nie so swaar 
is om te verduur as slae van ons meester of 'n ander 
kind se pa nie. En so was dit met die Afrikaanse 
volk ook; hulle bet die onreg van Jan Kompanie 
mees2l met geduld verdra, maar onreg deur Mister 
Engelsman aa.ngedaan het altyd bitter lik seer ge
maak, en het dikwels oorsaak gewees van oproer of 
-00rlog. 
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Die eerste goewerneur, wat deur Engeland ge- Grut c .. 
ledon eeni4 

~tuur werd, was Graaf Caledon. Hy had dieself de E ogelse goe-
wemeur . 

.magte as die vroeere goewerneurs van die 0.I. Korn- Selfde mag· 
t-e as goe

·panie; hy kon wette maak, soos by wou, en was net wemenrs nn 

lik d . K 1 . 1 S k t . . E Kompanie. verantwoorde aan ie o oma e e re ans m n-

geland-dit was 'n man wat in Engeland leisels ge-

hou bet oor perde, wat oor die wereld los loop.-

Daardie Graaf Caledon was 'n baie goeie Iiewe man, 

wat >eel gedoen het aan sy ewemense, maar as die 
leisel-houer in Engeland aan die linker leisel trek, 
-dan moes hy ook maar links gaan, en daarom moes 
hy op order van die Engelse leiselhouer weer alles Anes word 

verander, wat die Bataafse Republiek makliker en weilrtyolp . die 
OU 5 lll· 

regverdiger gemaak had. So werd die vrye handel gerig. 

ingefrek; die produkte moes weer :!an die goewer
ment verkoop word vir die prrse wat hulle vasgestel 
.het. 

'n Goeie ding, wa t by gedoen bet, was : om die 
Hottentotte 'n bietjie vaster aan 'n lyntjie te le. Hul
le had tot so ver nog altyd kon rondswerf soos hulle 
wou, maar Graaf Caledon het 'n wet gemaak, dat 
bulle 'n pas moes dra, en die wat nie pas wou dra nie 
:moes dan maar rond swerf buitekant die witmense 
:Se grond. 

In 1811 het daar weer 'n ander goewerneur ge
·kom-Sir John Cradock.- Hy was ook 'n man, wat 
.graag goed gedoen het sodat die Boere, onder om
standighede, ta.m.elik tevrede was, solang as die twee 
-eerste goewerneurs r egeer het. Toe Sir John bier 
&ankom, sien hy al gou uit rapporte, dat sakies met 

H ot nots 
moes pas 
<ira. 

18ll. 

e ir J ohn 
Cradock op
volger van 
Graaf C&!e. 
don. 



R on.'11 weer die lastige Kosa's nie ga-an SOOS dit moet wees nie. 
aproerig. 

Hy stuur 'n sterk Boere-kommando, ondersteUD 
Boer-kom-
m.anilo en deur uitlander troepe en 'n regiment Hotnots ondet 
!:': 0~Jerge· bevel van Kolonel Graham, met die opdrag om tE 
Kolonel probeer die Kosa's op vriendskaplike manier reg tE 
Graham. . . . 

!looipraat 
help nie , 
moet oorlog 
ma&k;. 

Die land 
weer skoon 
van ka ffers. 

help, maar as d1t me kan me, dan moet hy hulle me1 
strenge maatreels dwing om hulle kalm te hou. 

Dit blyk al gou, dat mooi praat nie help nie, 
want hulle weet op 'n skelm manier bier en daat 
klein klompies Boere en troepe te omsingel om hul
le te vermoor. 

Daar is dus niks anders oor as net oorlog maak. 
Die Boere-kommanda's met die Hotnot-regimente 
word in ses af delings verdeel om die }and skoon tE 
vee, terwyl die uitlander troepe agteraan kom om 
posiesie in te neem, as daar altemits kaffers deur· 
breek. 

Die plan het goed gewerk, en binne 'n kortt: tyd 
was die land skoon en amper al die kaffervee gevat. 

'n Ander goeie ding, wat die eerste Engelse goe
werneurs ingest el het, was die Rondgaande Hof. DriE 
regters het rond gegaan om in die buite distrikte 001 

groot hofsake te beslis en ook om toe te siea dat die 
Bondgaande landdroste hulle plig goed waarneem. Hieroor w~ 
H of ingest~!. 

die Boere eers baie tevrede, maar later is deur diE 
Engelse sendelinge misbruik gemaak v-an die goeie 
saak, sodat dit verander het in 'n pes nr die land, 
wat groteliks meegewerk bet dat party Boere nader
nand die land \·erlaat het. 

H oor hoe die goeie saak 'n slegte geword het 
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DIE RONDGAANDE HOF, OOK WEL GENOEM 

DIE SW ARTE OMGANG. 1812. 

NS het in ons laaste les gehoor hoe daar 'n Boere eers 
tevrede mei 

Rondgaande Geregshof ingestel was om oor Rondgaande 

moordsake en ander groot hofsake te beslis. H or. 

Die Boere was hiermee baie ingenome, want vroeer 
moes sulke sake in Kaapstad gehoor word, en daar
deur moes hulle soms 'n verre reis maak, wat hulle 
vir dae of weke uit hulle werk hou, terwyl deur die 
Rondgaande Hof al die tydverkwisting onnodig was. 

Maar, helaas, party Engelse sendelinge, wat oor S'cndelinge 
maak cis

die hele Kaap versprei was, het daarvan gebruik ge- broik Tan 

maak om die Boere te ver volg. Hulle het briewe na 
Engeland gestuur, waarin hulle allerhande slegte 
dinge van die Boere vertel het hoe hulle die Hotnot:; 
en hulle slawe mishandeL Die regering van Enge
land het dit alles vir reine waarheid aangeneem, en 
order die Rondgaande Hof, om al die aanklagtes te 
ondersoek. 

Hof. 

Klagtes oor 
mishandeling 
van diens. 
bodes. 

So gou <li t bekend werd, r een <lit dagvaardings Da~aardini!• 
oar die hele 

oor die hele land. Amper sestig Boere en Boervrou- land. 

ens moes voor die Hof verskyn op klagtes van mis-
handeling van hulle slawe of ander kleurlinge. Meer 
as duisend getuies werd opgeroep om verklarings af 
te le. 

Gelukkig het al gou geblyk, dat. die meeste van Klagta blyk 
c;ngegrond.. 

die klagtes onwaar was, of baie erger gemaak as dit 
werklik was, sodat daar maar min van die aange. 
klaagdes gestraf is, maar julle begryp seker, dat dit 
alle5 groot ver bittering teen die Engelse regering 
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~N PAAR VAN DIE VERNAA::MSTE JAARTALLE. 

Bartolomeus Dias ontdek die Kaap die Goede Hoop. U86. 

Vasco da Gama seil vir die eerste m·aal rond die Kaap H97. 
na Indie. 

Die Nederlandse Oost Indiese Kompanie word ge-1&02. 
vorm. 

Die ,,Haarlem" strand in Tafelba:ai. 1648 . 
.Aankoms van Jan Van Riebeek aan die Kaap om 'n 1652. 

verversingstasie te stig. 
Die eerste ,,Vrye Burgers" vestig hulle by Ronde-1657. 

bosch. 
Simon van der Stel 
-Stellenbosch gestig 
Aiankoms van die Hugenote. 
Willem Adriaan van der Stel. 
.Adam Tas. 
Pieter Gijsbert van Noodt. 
Hendrik ·Swellengrebel. 
Vader Tulbagh. 
.Joachim van Plettenberg 
Heldedaad van Wolraad Woltemade. 
-COrnelis van de Graaff. 
. Nederburgh en Frykenius-Kommissarisse. 
Kommissaris Sluysken. 
.Rebel.lie te Graaff-Reinet en Swellendam. 
Engeland vat die Kaap vir die eerste maal. 
Generaal Craig. 
liolland probeer die Kaap terug te vat. 
-Graaf Macartney. 

1679-'99. 

1688-'90. 
1699-1707 . 
1727·'!9. 
1739-'61. 
1751-'71. 

1771-'83 • 

1773. 

17~'1t. 

1793-11 • 

1793-'N. 

t'ln-'93 • 

1191. 

1791. 

1795-'97. 

1791. 
1797-'98.. 



1799.·1&01. 

1802.. 

1803. 

1803-'0I. 

1106. 

1807· '11. 

1811-'U. 

11u. 
181§.'16. 

1811. 
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Sir George Yonge. 
Die Vrede van Amiens. 
Engeland gee die Kiaap terug aan Holland. 
Die Kaap onder die Bestuur van die Bataafse Re-

publiek. 
Jan Willem Janssen. 
Engeland vat die Kaap vir die twede maal. 
Gr.aaf Caledon. 
Die Rondgaande Hof gestig ; ook wel genoem di& 

Swarte Omgang. 
Sir John Cradock. 
Lord Charles Somerset. 
Slagter's Nek Rebellie. 
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GESKIEDENIS IN 'N SKULPIE. 

AAR was altyd 'n groot handel gewees tussen Handel op 

'irL\ Europa en Indie, vernamelik in speserye, Indie. 

'1» rys, katoen, ens. 

Die transportkoste was duur, want die goedere 
T ransport 

moes op party plekke met kamele vervoer word, en duur. 

daarom is daar baie moeite gedoen 'n goedkoper han-

delspad oor see t e kry. 

Hendrik die Seevaarder rnn P or tugal het 'n 

groot stoot vorentoe gegee om 'n nuwe seepad te 

soek, deur skepe langs die W eskus van Afrika te 

stuur, wat altyd verder en verder geseil het. 

Hendrik; dia 
Seeva.arder 
seek geed. 
koper pad. 

Bartolomeus Dias he± in 1486 ~ die punt van Dias seil 
om die Afrika geseil, en het omtrent so ver gekom as waar Ka.ap. 

nou Port E lizabeth is. 

Vasco da Gama het toe in 1497 die seeweg naar 
Da. Gama.. 

Indie verg-0ed geopen. 'n Groot wereldhandel het open die 
Reeweg na 

toe ontstaan tussen Portugal en Indie. Indie 

Die Portugese bet hulle handelstasies mees P.ortugese 
stig ha.ndel 

langs die Ooskus van Afrika gemaak, omdat hulle ertasies. 

daar ivoor en goud kon ruil van die inboorlinge. Die 

Kaap bet bulle links laat le, omdat a-aar nie goud en 
ivoor was nie, en omdat daar 'n paar maa l moeilik-

hede was met die Hotnots. 

Vanaf 1500 tot 1580- het H olland sy Indiese 
koopware by Portugal gaan koop. Daar het oorlog 
gekom tussen Holland en Spanje oor godsdiens, en 
toe die koning van Spanfe ook koning werd oor Por-

Hdland 
ha.al Indie
se koopware 
in Lissabon. 
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Hawe van tugal bet by die bawe van Portugal- Lissabon-vir 
Lissabon ge-
aluit. die Hollandse skepe gesluit. 
Holland 
stunr sy eie 

skepe aa 
Indie. 

Die reis aa 
Indie daur 
90Ill5 ag 
maande. 
Matrose 
word siek. 

Die Haar
lem strand 
in Tafel
bui. 

Matroae 
plant groen. •. 

~an van 
Biebeek le 
pentetuin 
un, en 
bou hoepi. 
-.t 

Die Hollanders bet toe self skepe na Indie ge

stuur, en so het daar 'n lewendige handel ontstaan 
tussen Indie en Holland. 

Die handel het naderhand so groot geword, dat 
'n groot kompanie gevorm is, met die naam Neder
lands-Oost-Indiese Kompanie. 

Die reis van Holland na Indie het in daardie 

dae soms ag maande gevat, en die matrose het ge
woonlik siek geword op die skepe, omdat hulle te lang 

sout vleis en droe beskuit moes eet. Die beste genees
middel vir daardie siekte is groente, maar dit het 

vyftig j-aar gevat voor daar 'n groentetuin aan die 

Kaap aangele is. Dit het so gekom: In 1648 strand 
daar 'n Hollandse skip, die ,,Haarlem" in Tafelbaai. 
Die matrose het goed aan land gekom, en kon nog 
party goed van die skip :red. Daar was 'n bietjie 
groentesaad by, wat hulle gesaai het, en dit het so 
mooi gegroei, dat bulle gou-gou volop groente had, 
wat al hulle siektes genees het. 

Toe h.ulle later met 'n ander Hollandse vloot 
weer naar huis is, het 'n paar offisiere aan die Kom
panie gaan ver tel, hoe goed dit sou wees 'n verver
singstasie aan die Kaap te stig, en sodoende is Jan 
van Riebeek in 1652 daarheen om 'n groot groente
tuin aan te le en 'n hospitaal te bou. 

Van die tyd af is Suidafrika deur witmense be

woon geword, en het die wit bevol.king steeds gegroei 
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·en gegroei, sodat ons vandag al tot die groot nasies 
·gereken word. 

Jan ·rnn Riebeek het honderd en vyftig man by Eerste ,,Vrye 

horn gehad, waarvan party later by Rondebosch self ::~!t~·;ch~Y 
gaan boer het, en hulle werd die eerste ,,Vrye Bur-
gers" genoem. 

Na Jan van Riebeek is daar verskillende goe
werneurs gewees, maar die meeste van hulle het min 
gedoen om die land vorentoe te help. 

Die eerste man wat baie vir die land gedoen het, 
was Simon v. d. Stel. Hy het 'n nuwe dorp aangele, 
'n kerk gebou en 'n skoal. Vir die jong Boere het hy 
Weesmeisies uit Holland laat kom. Hy het duisende 

en duisende jong boompies vir die Boere gegee, waar
deur Kaapstad en sy omstreke vandag een van die 

Simon v.d. 
Ste! ltou 
kerk en 
skool. 

Weesmeisiea. 

mooiste plekke in Suidafrika is. Op sy verjaardag Skyfskiet. 

het hy altoos 'n groat fees gegee, waar almal welkom 
was. Om die Boere te leer skiet het hy 'n houtvoel 
·boonop 'n paal laat sit, ·wat dan hulle skyf was. 

Hy het ook die land verder gaan ondersoek en 
Die l&nd 

het 'n ryk koperrief ontdek. In sy tyd het ook die verder on-

Hugenote aangekom; dis mense wat vir hulle ge- dersoe~ 
loof uit Frankryk gevlug het. ;:~oma 

Na Simon v. d. Stel is sy seun Adriaan goewer-
'neur geword. Hy kon die Boere nie tevrede stel nie, 
sodat hulle sekere klagtes teen horn ingebring het . 
Adam Tas was die voorman van daardie beweging. 
'Die Kompanie het sake ondersoek, en bevind dat die 
klagtes gegrond was, en so werd Adriaan v. d_ Stel 
•\lit sy pos geset. 

Hugenote. 

Adriaan T. d. 
Std en 
Adam Taa. 
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Na horn het daar weer 'n hele paar ander goe

werneurs gewees, waarvan maar min kan verteJ. 

word. Van hulle sal ons later leer. 

Van Pieter Gysbert van N oodt word 'n snaakse-

storie vertel. Hy het die Kompanie se soldate so· 

sleg behandel, dat party van hulle besluit het om 

weg te loop. H ulle werd gevang en ter dood veroor
deel. Toe hulle gehang werd, het een van hulle vir· 
Van N oodt vir die regterstoel Gods gedaag, en toe die-· 
geregsdienaars vir Van N oodt gaan vertel het, dat 
die vonnis uitgevoer was, vind hulle horn dood in sy 

stoel. 

~a horn is Ryk Tulbagh, die mees bekende goe--
bagh eers 'verneur. Hy werd meesal Vader Tulbagh genoem: 
jongste k1erli:. 

Naderhaod 
Goewerneur. 

J oachim van 
Plett-enberg. 

Boere onte. 
nede. 

Ooreenkoms 

omdat hy so'n liewe man was. Hy het in <liens van. 
die Kompanie gekom as jongste klerk, maar deur sy 
goeie werk het hy horn weet opwerk tot goewerneur. 
Hy was baie straf op sy klerke, want oneerlikhei<i 
kon hy nie verdra nie; daarom was die Boere so lier 
vir horn. In sy tyd is die Prag- en Praal-Wette inge
voer. Duisende witmense en kleurlinge het aan die 
pokkies gesterwe. 

Na Vader Tulbagh was daar Joachim van Plet
tenberg. Hy was weer glad anders as Vader Tul
bagh. Van Plettenberg het sy klerke laa,t maak soos.. 
hulle wou, wat d~e Boere weer baie ontevrede ge
maak het. Hulle .het 'n petiesie g estuur na die Kom
panie, maar dit het niks gehelp nie. In sy tyd het 
die Kosa's ook weer oproerig geword. Hy is per-
soonlik na hulle toe, en hy het 'n ooreenkoms met. 
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amlle gemaak, dat die kaffers oorkant die rivier sal 

bly en die Boere deuskant. Die kaffers bly maar 

..moor en steel, sodat van Jaarsveld gestuur word met Van Jaars-
veld se~ 'n Kommando Boere, Die kaffers kry 'n gedugte loe- :Itcsa 's op 

.sing en duise'1de stuks vee word ge,-at, wat onder hulle plek. 

-die grensbewoners verdeel is. 

Omtrent dieselfde tyd het Engeland oorlog met Engeland 
pro beer die 

Holland en Frankryk gehad. Engeland wou die K.aap te 
vat . 

.Kaap gaan vat en stuur sr vloot. Frankryk stuur 

;foe sy vloot agterna. Hulle het 'n bietjie geveg naby 

Groenkaap. Die Engelse skepe werd party stuk-
E'rankryk 

kend geskie~. en moes eers reg gemaak word. Die help Holland. 

Franse skepe seil na die Kaap en set sy troepe aan 
land. Toe die Engelse skepe daar kom, is daar g:n 

·kans vir hulle om die Kaap te vat nie, maar hulle hoor 
-van 'n groot klomp handelsskepe, wat in Saldanha- Skepe van· 

baai le. en die Engelse oorlogskepe vat hulle algar. ~°:f.6nie 
J>it her die O.I. Kompanie amper bankrot gemaak. 

Die Kompanie werd toe bang en stuur Cornelis 
..Jacob de Graaff as goewerneur om forte te bou. Hy 
-verkwis die geld van die Kompanie, en so word by 
-terug geroep nog voor die forte klaar was. 

Jacob 
Van de 
Gras.If~ 
forte. 

Die Hollandse regering begin toe te sien, dat Nederba.rgh 

-'Sake aan die Kaap verkeerd gaan. Hulle stuur twee en 
Frykeniu.9_ 

:Xommissarisse, Nederburgh en Frykenius. Daar 
-word 'n Bank opgerig om die Boere te help. Die 
'.handel met Holland en Indie word vir die Boere oop
,geset. Die Kosa's word ook weer oproerig. Die 
'twee Kommissarisse word moeg, en gaan na Java, 
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nadat hulle Abraham Siuysken aangester het om sake
waar te neem. 

Bepubliekies In daardie dae was daar oor 'n groot deel van; 
~;iaff-Reinet die wereid oor!oe en rewolusies. Die Boere van 
Swellendam. S II d G ff R · t h t k · we en am en raa - eme . e oo oproer1g ge-

word, en het elk sy eie republiek gestig. 

Bewolusie in In Frankryk hf!t ook 'n groot rewolusie uitge

~~~~d. vlug. br eek, wat naderhand ,-ersprei het oor Holland. Die 

Prins van Oranje moes vir sy lewe vlug na Enge

land, waar hy 'n lasbrief gegee het aan die Engelse 

regering om die Kaap te gaan vat. 

Engeland vat 
die Kaap. 

Engeland stuur toe 'n vloot rpet troepe, wat in 

Simonsbaai aan land gesit is. By Muize:nberg ont

moet die Engelse en die Kompanie se troepe mekaar .. 

en na 'n halfhartige geveggie moes Sluysken die 

Kaap oorgee. 

Craig bevre- Die Engelse generaal Craig het sy bes gedoen 
dig Boere. om die Boere te benedig. Holland het probeer die 

Macartney 
maak hulle 
ontevrede. 

Tjaan v. d. 

Kaap terug te vat, maar sonder gevolg. 

Xa generaal Craig werd goewerneur :Macartney 

gestuur. Hy het alles weer bederwe, en die Boere 

werd weer ontevrede. 

Tjaart v. d. Walt werd toe gestuur met 'n Boer-

Walt snen- kommando. In een ,-an die gevegte het hy geval, en 
wel. 

die Boere word so mismoedig, dat hulle huistoe gaan. 

Sir G€orge ::.\:Iacartney moes weens siekte terng na Enge-
'fooge. !and. Sir George Yonge het horn opgevolg, en by 
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het sake nog meer verknoei, daarom werd hy terug 
geroep. 

In Europa is 'n soort van vrede gemaak, 

waarby bepaal is, dat Engeland die Kaap moes 
terug gee aan Holland, waar intussen die Bataafse 

Republiek gestig was. 

Vrede in· 
Europa. 
Die Kaap
terng aan 
H olland. 

Generaal Janssen en-Jacob de Mist werd gestuur 
Die Kaap 

om die Kaap te bestuur. Hulle het dadelik groot onder Ba. 

verbeterinirs aanirebring. taafse Repn-
~ ~ bliek. 

Kort daarna het daar weer oorlog in Europa Weer oorlaa 

uitgebreek, en Engeland neem sy k:rns waar die Kaap in Europa. 

toe vir die twedemaal te vat. 'Daar werd weer En-
gelse troepe gestuur; by Blauw berg het daar weer 'n 
soort geveggie plaas gevind met die gevolg, dat die 
vreemde liuurtroepe na die Kaap vlug. Generaal 
Janssen retireer die Kaap verby om betere kondiesies 

E ngeland val 
van oorgawe te kry, wat horn ook geluk het. So was die Kaap 

die Kaap toe vir die twede maal onder Engelse be- ~~r ma::1. twe

stuur. 

Graaf Caledon was die eerste goewerneur. H y G f 
raa. 

het alles weer op dieselfde ou styl gereel soos in die Ca!edon. 

dae van die 0.I. Kompanie. 

~a Graaf Caledon het Sir John Cradock gekom. 
Die Ko.:;a's het weer begin steel. Kolonel Graham 
werd met huurtroepe en 'n Boer-kommando gestuur, 

Sir J ohn 
Cradock. 
Kol-0nel 
Graham 
jaa~ Kosa ·s 

en hulle jaag die Kosa's weer terug. Daar 'verd 'n weg. 

Rondgaande Hof ingestel, wat die Boere naderhand 
S»arte Om.. 

die S\':arte Omgang genoem het, omdat daar soveel i;ang_ 

kleurling sake deur behandel werd. Die Engelse sen-
<lelinge het baie k1agtes teen die Boere ingebring 



SlagtersLek 
rebellie. 

Dood van 
Bezuiden
hoot. 

Oproerlinge 
-gevang. 
Party m~ 
gehang 
wOAl. 

~kl 

weew; misbandeling van diensbodes, maar toe die 
sake voorgekom het biyk dit, dat dit mees leuns was, 
want die beskuldigdes werd meesal vry gespreek. 

So werd daar ook klagtes ingebring teen 'n se
kere Frederik Bezuidenhout. Toe hy gedagvaar 
werd, weier by voor die Hof te Yerskyn. 'n Af deling 
Hotnots werd gestuur om horn te vang. Hy vlug in 
'n spelonk, waar die HotnDts horn dood skiet. Sy 
vrinde sweer op sy begrafnis sy dood te wreek, en 
probeer ander Boere t e kry om oproer te maak. 

Lord Charles - die goewerneur - boor dit, en 
stuur 'n kommando Boere om die oproermaker s te 
vang. Daar was net 1i klein klompie rebelle, wat da
delik oorgegee bet . Hulle werd voor die Hof ge
bring, waar party veroordeel is tot boetes, maar die 
woorrnanne moes gehan,.,. word. 
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