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DIE WORTELS VAN ONS REPUBLIKEINSE
BEGINSELS

DR. G. D. SCHOLTZ

Die taak om oor die wortels van die republikeinse beginsels van
<11<: Afrikaner te skryf, laat onmiddellik 'n vraag ontstaan waaroor
daar eers helderheid verkry moet word voordat daar verder gegaan
k.m word. Die vraag is wat onder die woord "republiek" verstaan
moct word. Die Handwoordeboek van die Atrikaanse Taal definieer
<liewoord as volg: "Regeringsvorm waarby, (staat waarin) die opper-
l',l'sagberus by die stemgeregtigde burgers en hulle verteenwoordigers
met aan die hoof 'n president". Hierdie omskrywing van 'n republiek
:;Iaan heel duidelik slegs op die posisie soos dit vandag is, want dit is
maar sedert die stigting van die Amerikaanse republiek in die agtiende
ccu dat 'n president aan die hoof daarvan staan. Van Dale se Groot
Woordenboek der Nederlandse Taal gee die volgende definisie van die
woord: "Staat waar het staatshoofd niet een vorst is, maar het hoogste
l'('zag bij een of eenige personen berust".

Hierdie laaste omskrywing neem ook die verlede in ago 'n Repu-
hlick voor die agtiende eeu was 'n' staat wat nie geregeer is deur 'n
k oning of vors wat sy posisie geerf het nie. Aan die hoof van die
rcpubliek het 'n persoon of liggaam gestaan wat met allerlei politieke
magtc beklee was en wat op die een of ander manier deur die volk
of sy verteenwoordigers aangewys is. Republieke behoort dan ook
lot. die oudste staatsvorme wat die Westerse kultuur en beskawing
ken. Die meeste van die Griekse stadstate was republieke en ook
Rome was eeue lank 'n republiek. In die Middeleeue was die Ita-
liaansc stad Vencsie wat so 'n bclangril.c politieke en ekonomiese
101 gcspecl het, 'n repuhlick. Namatc die Switserse stede ook daarin
.~eslaag het om hullc van die l lciligc Rorneinse Ryk 10s te maak,
hct hulk ook die rcpublikcinsc staatsvorm aanvaar.
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rcpuhlick I.c word. J)il was hicrdic gcbeurtcnis wat later vcroorsaak
hct dat die jong volk wat op Suid-Afrikaansc bodcm ontstaan hct,
deurgaans aan die republikeinse bestuursvorrn die voorkeur gcgec hct.

, Die monargale bestuursvorm was nooit deel van die Afrikaanse
politieke tradisie nie.

Die Nederlandse republiek wat tydens die bekende Tagtigjarige
Oorlog tot stand gekom het, was gegrond op sekere politieke be-
ginsels wat hul oorsprong ver in die verlede gehad het. Hierdie ver-
lede moet ook as deel van die geestesgoedere van die Afrikaner beskou
word.

Nederland het in die eerste paar eeue na die geboorte van Christus
die woonplek van drie Germaanse stamme geword: Die Franke, die
Saksers en die Friese. Dit het al dadelik verskillende gevolge gehad.
In die eerste plaas sou dit op die duur ook meebring dat Suid-Afrika
deur 'n bepaalde deel van die blanke ras bevolk sou word, d.w.s.
Germane uit Noordwes-Europa.: In die tweede plaas het dit veroor-
saak dat daar 'n bepaalde taal, Afrikaans, in Suid-Afrika sou ont-
staan. Nederlands waaruit Afrikaans gegroei het, was op sy beurt
'n verdere ontwikkeling van die Wes-Germaanse tale. Hierdie ont-
wikkeling het enige eeue lank geduur. In die derde plaas het die
betrokke Germaanse stamme ook 'n gewoontereg gehad. Hierdie
gewoontereg sou op Nederlandse bodem ook 'n lang ontwikkelings-
gang he. Namate die Germane nie meer rondgetrek het nil', maar
vaste woonplekke ingeneem het, het hulle ook stede en dorpe gestig
en het hul bedrywighede steeds meer terreine van die lewe gedek.
Dit het vanselfsprekend allerlei nuwe regsvrae laat ontstaan. Daar-
voor moes dan nuwe beginsels gevind word en so het die regstelsel
voortdurend gegroei.

Ook die Germane wat hulle in die gebied gaan vestig het wat
vandag as Nederland bekend staan, het op die duur met die Chris-
tendom in aanraking gekom. Dit was 'n langsame proses, maar
danksy die ywer en belangstelling van verskillende sendelinge wat
,hulle daar gaan vestig het, kon daar met die kerstening van die Ger-

.- mane steeds vordering gemaak word. Hierdie kerstening was ook
vanselfsprekend 'n beskawingsproses. Hoe meer die Germane onder
die invloed van die Christendom gekom het, hoe meer het hulle van
hul heidense en onbcskaafde lewenswyse afgesien. Uit die Franke,
die Sakscrs en die Friese het so op die duur die Christclikc en die
beskuaf'dc Ncdcrlandsc volk tc voorskyn gctrce.

1'1

l lu-n lir vul l, xou ook 'II ('ie kull uur ont wik kcl. I)il was 'n kultuur
1\,11 rint lik IIISSl'lI die Frunsc CII die Duilsc k ult.urc opgcgroci hct,
III v"Ij',dykill)" met die twcc huurvolk c was die Ncderlandse yolk maar
1'.'~IIIII~ill gclalslerklC CIl dit hct tclkcmalc belnvloeding veroorsaak.
I~I,'1',LIIlShcl die Ncdcrlandcrs daarin geslaag om hul kultuur te hand-
h.r.i l ell dit voortdurcnd stcrker te maak.

'lwcc gebeurtenisse wat in intieme verband met mekaar gestaan
1101,,,()U die lotgevalle van die klein Nederlandse volk ten diepste be-
1III'Illl'll. Sonder hierdie bemvloeding is dit in die hoogste mate twy-
kLI)',lig of daar ooit 'n Afrikaanse yolk sou ontstaan het. Daarom
..tI dil nodig wees om hierdie twee gebeurtenisse enigsins breedvoerig
I< Iw:,preek.

Die eerste was die Hervorming wat in 1517 begin het as die werk
\,111die monnik Maarten-Iutherlu-r:)u{tsIanci: HoeweI sy optrede
1I11l1liksoorskat kan word, was dit tog nil' hy wat invloed op die
rkd('I'landse yolk uitgeoefen het nie, maar wel die Fransman Johannes
( 'ulvyn wat horn in Geneve, Switserland, gaan vestig het waar hy deur
,,""dd van sy groot werk die Institusie grootliks gehelp het om die
l k-rvor ming in 'n bepaalde rigting te stuur. HoeweI die boek met 'n
.IIIIVL·rgodsdienstige motief geskryf is, het dit op die politiek ook
II uitwcrking gehad. Calvyn en sy navolgers het die Bybel as die
\V'" )rd van God aanvaar en daarop hul godsdiensbeginsels gebaseer.
Iwi:c van hierdie beginsels sou vir die politick ook groot betekenis
I.... lIulle was!.'di'e soewereiniteit van God·en:die·liiiv~rkTesi~g;leer:
I Ill' Calviniste, soos hulle bekend staan, het aanvaar dat God soe-
\\''1cin van die skepping is en dat niks sonder Sy wil kon geskied nie.
\'; sodanig was die mens onvoorwaardelike gehoorsaamheid ver-
.t.uklig aan die wette van God. soos ~n die Bybel geopenbaar. Calvyn
1••.1 in bogenoemde werk geleer dat God in Sy ewige raadsbesluit
Ill'p: 1<11 het wat die lot van elke mens sou wees. Hy het geskryf dat "vir
"Illlllllige word die ewige lewe, vir ander die ewige verdoemenis voor-
"<"Il.rdineer".

II ierdie twee 1cerstellings het die lewe van die Calviniste beheers.
I Iii hct by hulle die besef gewek dat God groter en magtiger is as
,'III)"L'vyand en dat wie dcur God uitvcrkore was, niks hoef te vrees
111l". Van die krug wat dam op hicrdic wysc van die Calvinisme uit-
,',''1'.;1;111hct, is dcur C. .I, Lungcnhovcu as volg getuig: "Whatever
iu.rv be urged philosophically against the theological speculations
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of Calvin, the creed he taught makes the SOI'l of men Iluu will gu
through the fire or the mire, undaunted by the one, undefiled by the
other".

Die omstandighede in Europa gedurende die sestiende cell was
sodanig dat die Calviniste in die verskillende lande hulle op aIle ter-
reine van die lewe moes begeef. Hiervan was die politiek een van die
vernaamste. Met die oog op wat met die Afrikaanse yolk sou gebeur,
is dit van betekenis om enkele woorde aan hierdie saak te wy. Calvyn
het in die republikeinse stad Geneve gewoon. Vir horn was dit der-
halwe heeltemal natuurlik om te verklaar: .Ek kom daarvoor uit
dat die republikeinse regeringsvorm, hetsy dan suiwer aristokraties,
hetsy uit aristokratiese en demokratiese elemente, vir my verreweg
verkieslik lyk". Dit is dan ook opmerklik dat die Calviniste - in
Nederland, Brittanje, in Amerika en in Suid-Afrika - 'n besondere
voorliefde vir die republikeinse bestuursvorm geopenbaar het,

Vir Calvyn en ander manne wat die Calvin isme toegedaan was,
was een van die belangrikste politieke vraagstukke wat die verhouding
tussen owerheid en onderdaan behoort te wees. Die sestiende eeu
was die tydperk van die vorstelike absolutisme. Al die politi eke mag
was in die hande van die vors of koning gekonsentreer, terwyl die
yolk as sodanig vrywel geen seggenskap in die beslissing van sake
gehad het nie. Sommige van die Europese vorste - o.a. die konings
van Frankryk en Spanje - wou van hul politieke mag ook gebruik
maak om die Protestantisme teen te gaan. Dit moes noodwendig
tot botsing lei met die mense wat die beginsels van die Hervorming
toegedaan was.

Hierdie botsings het die politieke denke van die Calviniste taamlik
diep beinvloed en tot 'n ontwikkeling gevoer wat vir die vryheid
van die mensdom van die grootste betekenis was .. Dit was~ie Otlyi-
nisme wat een van~ie.,:,~r.Il(laJ:t.l~~e_lJe"Y(3gingsgeword het om aan die
mag van die owerheid paal en perk te stel en om so die vryheid van
die mens te verseker.

Calvyn het in sy geskrifte steeds klem daarop gele dat 'n burger
van 'n staat gehoorsaamheid aan die owerheid verskuldig was. Selfs
indiendie owerheid hulle hard behandel, moes die burgers dit aan-
vaar, Op hierdie beginsel het Calvyn egter 'n groat uitsondcring
gemaak. Wanneer gehoorsaamheid aan die wereldlikc owcrhcid
die burgers van hul gehoorsaamheid aan God mag wcgvocr. Iwl hullc
die reg gehad om die bcvelc vall ccrsgcnocrndc tc vcroutunsaum.
In hicrdic enkclc uitsondering w.u C'nlvyn 1',l'l1laak hct , li~ die kicm
vall die Culvinisticsc vryhl'idsl',l'd:I!',It', Alliin sk rywrrs is da:lJ'(klir
ill sl:I:111',«I~'I-(~1llIt' Iwpaal w.u hindI!' 1',I'd:I)',I('alk:; Iwlll'I:: lu-I. I )il

Iii

\1';1', wrl Iludi)'. om hicrdic hcginscl stcrk 11<1 vore te bring, omdat
III lr.mkryk waar die Calviuismc hcelwat aanhangers geniet het,
d w optrcdc vall agtcrccnvolgcnde vorste sodanig was dat die Huge-
lillie, soos die Calvinistc gcnoem is, die vraag moes beantwoord of
1111111')'.ehoorsaamheid verskuldig was aan 'n owerheid wat hul uit-
\\ I',':ill),; bcoog hct, Die Franse konings het hulle nl. op ondubbel-
,llllli)'.e wysc aan die kant van die Rooms-Katolieke Kerk geskaar
'II :,() stclling teen die Hugenote ingeneem. Uit hierdie feit het daar
III die twccde helfte van die sestiende eeu 'n hele paar keer godsdiens-
'" '1Il,i: gcvolg. Een van die hoogtepunte in hierdie teenstelling is
.(1<' bckcnde moord op die Hugenote met St. Bartolomeusnag op
',I Augustus 1572, toe 'n groot aantal Hugenote in Parys om die
1,\\(, I',ebrill-g18,'· .

I)it was hierdie gebeurtenis wat die Hugenote gedwing het om die
I I:1:11'.tc stel wat hul presiese houding behoort te wees teenoor 'n
«wcrhcid wat tot so 'n peil van goddeloosheid gedaal het. Moes
I1111It, op gedwee wyse voor die owerheid buig of het hulle die reg
1"-:.11om hulle teen horn te verset? Hierdie vraag was die onderwerp
1.111ondersoek deur 'n drietal manne. Di~t~~s!.{:_was Francois Hot-
II};IIIwat reeds in 1573, d.w.s. 'n jaar na die moord, 'n boek gepu-
1,(1:,I'(Thet onder die titel Franco-Gallia waarin hy aan die hand van
0111'1',eskiedenis geprobeer aantoon het dat by die Germane en die
I',(,Ill' uit wie die Franse yolk ontstaan het, dit die gewoonte was om
.(11' owcrheid self aan te wys. Die owerheid of vors het dus slegs
.(1<' mate van gesag besit wat die volk aan hom geskenk het. Daar-
"III kou hy dan ook sy regte ontneem word, indien hy daarvan mis-
luui k gcmaak het.Die tweede was Beza, die man wat na die dood
\,111 (ulvyn in 1564 in Geneve as leier van die Calviniste opgetree
111'1. In 1576 het daar van sy hand 'n werk verskyn onder die titel
I I,' Jure Magistratuum (Aangaande die Reg van die Owerhede). Daarin
II!'I Hcza tot die slotsom gekom dat die hoogste gesag in 'n staat in
0111'handc van die vors of owerheid gestel is. Die vors was egter aan
0111'goddelike wette gebonde en wanneer hy hulle oortree het, het die
«ndcrdane die reg gehad om hulle daarteen te verset.v'-Die derde
',I,IYwl'I' het van die skuiInaam Junius Brutus gebruik gemaak. Vandag
wor«! aangcnccm dat die skrywer Du Plessis-Mornay was en dat hy
III die skryf van sy bock bygestaan is deur Hubert Languet. Die
11:1:1111van die hoek was Vindiciae Contra Tyrannos (Verweer teen
III:JIJIH'). Ook die skrywcr hct 11<1'11 brccdvoerige studie tot die ge-
\'"I",II!'kkillg gekolll dat '11VOl'Sor owcrhcid wat die goddelike wette
''''linT, wccrxtuun lJJol'! word. Oor so 'JJ VOl'Sor owerheid het Du
l'k:,'.I:, M"I'IJ:IY tiil' VOII',I'IJlit-llord!'!'1 l',l'wl: "OIlS hct hicr dus nic
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tc doen met 'n vors wat nic hccltcmal gncu is nic, maar met CCIl wat
deur en deur sleg is; nie met CCIl by wie dit aan wyshcid skort nic,
maar een wat volleerd is in die boosheid; nie met ecn wat die reg
nie ken nie, maar met 'n verraaier van die reg; nie met een wat in
militere opsig tekort skiet nie, maar met 'n verraaier en verwoester
van die vaderland".

Van Calvyn tot Du Plessis-Mornay loop daar dus 'n opgaande

/

" lyn. In die Calvinistiese beginsel dat 'n goddelose owerheid weer-
.' staan moet word, wortel die hedendaagse demokrasie. So het 'n

bekende Skotse geleerde, si{ Ernest .Barker; geskryf: "There is a
series of writings in the seven years that followed st. Bartholomew's
Day, 1572-1579, which should never be forgotten by anyone who
confess the cause of liberty, civil and religious". Die Amerikaanse
historikus Bancrofthet weer getuig: "The fanatic for Calvinism
was a fanatic for liberty for in the moral warfare for freedom, his
creed was a part of his army and his most faithful ally in the battle".

Die tweede gebeurtenis wat hier bespreek moet word, i~L~_9P::.
,~tatl~Y~_l1..~i,~~~~~~lall<:J.s~volk teen di~_gesagVan.di~~paanse koning
Filips II. Sy bestuur van die Nederlande is deur twee besondere
feltegekenmerk. Ten eerste het hy drukkende Iaste op die volk gele
deur swaar belastings te hef. Daarby het hy begin om 'n aanslag
te doen op die mate van vryheid wat die Nederlandse volk indertyd
reeds besit het. Hierdie bestuursmaatreels het groot ontevredenheid
verwek. Ten tweede het Filips II gemeen om ook as die kampvegter
van die belange van die Rooms-Katolieke Kerk in Nederland op te
tree. Die Calvinisme het omstreeks 1550ook sy verskyning in Neder-
land gemaak. Dit is daarheen gebring deur mense wat in die teologie
by Calvyn gaan studeer het. Hoewel hulle 'n minderheid was, het
die Calviniste hulle onderskei deur 'n besonder aktiewe optrede.
Daardeur het die Rooms-Katolieke Kerk horn in sy bevoorregte
posisie bedreig gevoel. Die owerheid wat hierdie kerk goedgesind
was, het tot die vervolging van die Calviniste oorgegaan. Dit was
hierdie vervolging wat vir die Nederlandse volk sy groot vryheids-
held besorg het. Dit was prins Willem van Oranje. Reeds op 31
Desember 1564 het hy op 'n byeenkoms van die Raad van State
gewaarsku teen die geloofsvervolging wat in Nederland teen die
Calviniste aan die gang was.

Sake het steeds nader na 'n krisis begin Ill'lVl"l'1',. 'II NIIWl' Iioog-
tepunt is bereik met 'n optog van cclclcs in I '-j(,I, in IIrll:;sl"! wat ten
doel gehad hct om aan die owcrhcid '/1 vn:>twk:;kllr Iwt /',Iinvl' voor
te Ie. By hicrdic gelccllthcid is (1:I:lr 1\:1till' ;1:lllhwtlnc, 1':111tli(' vnsock-
xk rif .';pottelld ill 1:1":111:;;1:; ,/'11('11\' (lH"dl"!a:II',) \'('1\\,1", '),t i', d:l;lrop

II:

,1"1' .II\, .uruhll'dn.c, :Ie, crcn.uun .iauvnar. Dil is met vcrloop van
I " \ ,·IIH·dnLIIII!:-;tot ,( icuzcu' 'n naurn wut sell's vandag nog onder
1'110"!\frikaller:; bckcnd is, omdut hullc in die Geuse ook die grond-
I, "." I:. vall hul cic volk sicn.

1),(' aulwoord van koning Filips II op die versoekskrif was om 'n
I, 'I «ndcr die bevel van die Hertog van Alva na Nederland te stuur
III' I die opdrag om die gees van verset te gaan onderdruk. Alva het
'. I.I"/',l'wing nil die letter uitgevoer. Onder sy skrikbewind is daar
I ,( \;111slagoffers vir die vryheid van die Nederlandse volk gemaak.
I tWI,Ill" bclcid. van Alva het prins Willem laat besluit dat alleen nog
,II, I w.ipcngcweld die vryheid van Nederland gehandhaaf sou kon
"I tI. So het die bekende Tagtigjarige OorJog wat eers in 1648 be-

, ,,"II!'. is, begin. Twee strome het in hierdie stryd saamgevloei "die
,,"',. zakc zijn toegedaan ofte deur liefde van de vrijheid ofte van
d, 1(·ligic". Die naam vir eersgenoemdes was .Jibertyne", vir laas-
r- ", ll"l1ldc::"Gereformeerdes".

Alhci grocpe was dit met mekaar eens dat Nederland vry van
" !"Ilide gesag moes wees. Na buite kon hulle dus saamstaan en die
IIv' I teen Spanje voortsit. Na binne was daar egter soms verskille

, II Ill"! omdat hul beginsels nie steeds dieselfde was nie. By die liber-
I'.IW lid die klem op die staat geval, by die Gereformeerdes op die
I , IL. Die libertyn het die kerk as ondergeskik aan die staat gesien;
, III ( icreformeerde het die staat as die beskermer van die kerk gesien.
I)JI blyk wel die duidelikste uit die bekende artikel 36 van die Neder-
1,11"-;(' Geloofsbelydenis wat een van die belydenisskrifte van die
'dlillislicse kerk geword het. Vir die libertyn was die burgerlike
1\ Iwid van belang. By die Gereformeerde wat so lank 'n minderheid
,', Ilet dit weer om geloofsvryheid gegaan. Vryheid was dus op

,I". l.anicr van sowel libertyn as Gereformeerde geskryf. Saam was
111111,'vcrantwoordelik vir die snelle- opkoms van die Nederlandse
1.1.11ill die sestiende en sewentiende eeue,

Sowcl libertyn as Gereformeerde het prins Willem I se politieke ,/
1,,01111)',gevolg. By was nie alleen die siel van die Nederlandse vry-
III«Istryd nie, maar hy het ook sekere eienskappe geopenbaar wat
.. 111horn CCIl van die vernaamste skeppers van die demokratiese
"~I ,1;')',le gcmuak hct, Vir horn wasgewetensvryheid 'n vername poli-
1,,1,,· bq',insel. Hy was verdraagsaam van aard en het van die stand-
I"IIJI lIit",cgaan dat die staat 110m nil' met die godsdiens van sy burgers
,"",'1 inlaat uic, So hct hy reeds in 1574, d.w.s. heel aan die begin
\ .111die T:tI',tigjarigc Oorlog. oor die godsdiens laat verordincer dat
',1111111'1'dat zijnl' FXl"clh-ntic sal tociakll dat men op ycmants gc-
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looff ofte conscientie sal inquircrcn, ol'tc dat ycmant IeI' cause van
dien eenighe moeyenisse, injurie oftc lctscl acngcdocn sal worden".

Gewetensvryheid het daarom een van die vernaamstc beginsels
van die Nederlandse staat geword in 'n tydstip toe daar in under
lande van Europa nog nie die minste sprake van so iets was nie.

Dit het vir die Nederlanders op die duur duidelik geword dat dit
onmoontlik was om met Filips II oor die erkenning van hul vryhede
tot 'n vergelyk te kom. Hy het van hulle slegs onvoorwaardelike
onderwerping aan sy gesag geeis en daartoe was hulle nie bereid nie.
Die knoop sou dus deurgehaak moes word. Dit het op 22 Julie 1581
geskied toe die State-Generaal in 'n dokument wat as die "placaet
van verlatinghe" bekend staan, Filips II van sy waardigheid vervalle
verklaar en alle gehoorsaamheid aan horn opgese het. Die redes
vir hierdie stap is gevind in die geskrifte van die hierbo genoemde
Franse skrywers. Prins Willem I het met die Hugenote noue voeling
gehandhaaf en so het hy ook met hul geskrifte in aanraking gekorn.
Dit het op horn groot invloed uitgeoefen.

Die "placaet van verlatinghe" het tot die stigting van die Neder-
landse republiek gelei. Ofskoon hierdie republiek tot sy verdwyning
in 1795 nooit 'n demokrasie in die ware sin van die woord was nie,
maar wel 'n aristokrasie waarin die politieke mag in die hande van
slegs 'n betreklik klein deel van die bevolking gekonsentreer was,
het daar in die Nederlandse staat nogtans die mate van vryheid ge-
heers wat nie elders in Europa aangetref is nie. Dit het van die re-
publiek waarlik 'n ligtende voorbeeld in die geskiedenis van Europa
gemaak.

Wanneer daar oor die Nederlandse republiek uitgewei word,
moet steeds in gedagte gehou word dat die demokrasie destyds nog
maar in sy kinderskoene gestaan het. Nietemin was die mate van
vryheid wat in Nederland geheers het, van so 'n aard dat dit later
een van die vernaamste stukragte geword het van die jong volk wat
op Suid-Afrikaanse bodem ontstaan het, Van Nederland het die
Afrikaner sy republikeinse tradisie en sy liefde vir vryheid geerf. Twee
soorte vryheid is destyds reeds in Nederland aangctrcl.

Die eerste was vryheid van spraak. I)iL' Ncdcrkuidse historikus
Robert Fruin het daarvan getuig: "I':ell polilivk Ireill was cr dat de
natie steeds op prijshccf't gcstcld L'II<1:11luurr <1:111ook .'iIL'L'd,~is gc-
latcn: her rccht van vrij Ie xprrkcn , v.i n IOlldlll1 ,'11 opcnlijk over
al war gcdaan wordt en Ie dOl'1I v.i!r IIjll ""ld,'{'1 It" /"/',/',"11. V rce Il1de-
lilll',l'1I nu-rkrn di,' vrijlu-id V:III ~,PIt'''I'1l .rl-. 'TII l'II',(,II:I:lrlli/',lll'id dcr
Ilollalldl'l':,:,l'ill' /1'd"11 01'. I h' lt all',llll' /'('/:111/ ,It- 11I1/:lllv:1IJ',l'\va:l)~t

',:lI

'I lurlurakk-Iijk vall, op L'L'1lwijs die cloct zicn hoc vrecmd die hem
'"'1 k w.un ".

I )ie twcedc was gcloof'svryhcid. Die mate van vryheid wat vandag
III rlkc dcmokratiesc staat aangetref word, het in die sestiende en
, wcuticndc ccuc wel nog nerens bestaan nie, maar nogtans was die
I J('(lnlandsc rcpubliek die ander state ook op hierdie gebied vooruit.
11((, !'.eloorsvryheid wat daar in die Nederlandse republiek bestaan
11,1"was die werk van die libertyne en Gereformeerdes gesamentlik.

Indcrdaad kan beweer word dat ten opsigte van vryheid vir die
uu lividu die Nederlandse republiek al die ander Europese state vcr
\, IIuuit was. Mense wat na vryheid verlang het - o.a. die bekende
I I;ruse Iilosoof Rene Descartes en die net so bekende Britse filosoof
I"lill Locke - het na Nederland gegaan om daar die mate van vry-
11"1"van spraak te geniet wat hulle in hul eie land ontse was.

2

Dit was die mate van vryheid wat Jan van Riebeeck met horn
IlltTl',eneem het, toe hy na die suidpunt van Afrika vertrek het om
<1.1;1r 'n verversingstasie te begin in verb and met die vaart van Neder-
1.IIIIIscskepe op Oos-Indie, Hy en die manne wat horn vergesel het,
II ;I:. burgers van die Nederlandse republiek en hoewel hulle in diens
v , 111die Oos-lndiese Kompanjie was, was die hoogste gesag oor hulle
1"1' die State-Generaal, die soewereine liggaam van die Republiek.
\'. onderdane van die State-Generaal kon aIle Nederlanders wat
11111lc aan die Kaap gevestig het, dus aanspraak maak op die regte
I II vryhede wat hulle as burgers in hul land van herkoms geniet het,
t iw.rrsdeur die Nederlandse bewind aan die Kaap is dan ook steeds
,1<-11r die vryburgers 'n beroep op hierdie regte en vryhede gedoen
.v.uinccr hulle dit nodig geag het.

Politieke aksies op Suid-Afrikaanse bodem gedurende die eerste
'1"11van die bestaan van die volksplanting sou steeds 'n ekonomiese
1,.I::i:;he. Die ontevredenheid wat van tyd tot tyd onder die vryburgers
"liI:;laall hct, hct uie voortgespruit uit die fcit dat hulle van die be-
.ruursmag uitgcsluit was nie, maar wcl uit die Ieit dat die Kompanjie
"II :;y arnptcnarc ludic 0]1 die tcrrcin van die ekonomie sleg behandel
11,'1. Die Kornpanjic hct die volk splunting as 'n soort winsgewes
I••.·;k,lll ell wou die vryburgcrs dunrom /L'II opsigtc vall ckonornicsc
Iwdrywil',ilL'de a;11I h;lllde li~. J)aarIL'L'11lid hullc dan tclkcmalc ht:-
'.\1':1:11I',t'IlIa:d,,

./
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Voordut daar (o( 'II hcxk rywinp van die l'l'r:,il" polilieke hotsllll',,>
oorgcgaan kan wont, sal dit cgtcr ens nodig wccs om die ccn l'll under
te se oor die manier waarop die Kaupsc volksplallting bcstuur ix.
Aan die hoof van die bestuur het gestaan die gocwcrneur wat dcur
die Kompanjie benoem is, Hy is in sy taak bygestaan dcur 'n aantal
amptenare, Van die vernaamste van hulle het saam met die goc-
werneur die Politieke Raad uitgemaak, Dit was 'n liggaum wat sowcl
wetgewende as uitvoerende magte gehad het. Geen vryburgcr het
in die Politieke Raad gedien nie. Wel is daar van die tyd van Van
Riebeeck af van die leidende burgers tot sogenaamde burgerrade
benoem. Hulle het as skakel tussen die Politieke Raad en die vry-
burgers gedien. Enige verso eke of vertoe wat tot die Politi eke Raad
gedoen moes word, is deur die burgerrade gedoen, Net so het die
Politieke Raad ook eers die burgerrade genader wanneer 'n saak
aan die vryburgers voorgele moes word,

Die hoogste regs pre ken de gesag in die volksplanting was die
Raad van Justisie wat uit 'n aantal amptenare bestaan het. Wanneer
daar egter sake verhoor moes word waarby die vryburgers belang
gehad het, het ook die burgerrade sitting daarop geneem,

Namate die volksplanting uitgebrei is, het dit ook nodig geword
om 'n aantal distrikte te skep, Aan die hoof van so 'n distrik het
'n landdros gestaan. Terselfdertyd het hy ook reg in siviele sake
gespreek. Hy is in sy taak bygestaan deur 'n aantal heemrade, Hulle
was inwoners van die distrik en is deur die Politi eke Raad in hul
poste benoem.

Naas die burgerlike moet ook die militere organisasie van die
volksplanting genoem word. Aanvanklik was soldate vir die ver-
dediging van die volksplanting verantwoordelik sowel teen 'n buite-
landse as 'n binnelandse vyand. Dit was egter die standpunt van
die Kompanjie dat die vryburgers ook 'n aandeel in die verdediging-
stelsel moes he. Hulle is daarom van tyd tot tyd opgeroep om 'n
paar dae lank sekere mate van militere opleiding te geniet. Uit die
stryd wat daar aanvanklik teen die Hottentotte en Boesmans gevoer
moes word, het daar allengs 'n militere stelsel voortgekom wat eie
aan die Afrikaner was. Dit is die kommando, Aan die hoof daarvan
het 'n kommandant gestaan wat onder horn 'n paar offisiere gehad
het wat die benaming '"veldkornet" gekry het.

Dit is teen hierdie burgerlike en militere agtergrond dat die
politi eke optrede van die vryburgers tot die einde van die agticndc
eeu gesien moet word.

'n Eerste gcbcurtcnis wat as politickc aksic bcstcmpcl kan word,
is 'n vcrsockskrif wat die (wee burgcrradc SteVl'1l Jansen en I lcndrik

~~:~

Boom op 2] Descmbcr J()5X "met bchoorlijcke revercntie" namens
die vryburgers aan Van Riebeeck oorhandig het. Dit het 'n uiteen-
setting bevat van al die ekonomiese griewe wat hulle gehad het. Van
veel meer betekenis as hierdie griewe was eintlik die gees wat uit die
versoekskrif gestraal het. Dit was die van vrye Nederlandse burgers
wat nie bereid was om te duld dat die owerheid met hulle sou maak
soos hy wou nie. Tensy hulle 'n beter prys vir hul graan sou ont-
vang, "so sijnen wij van sin niet een voet landt meer om te bouwen".
Be10fte van 'n beter prys moes skriftelik wees, "want wij worden
gepaijt aen alle canten met schoone woorden ende geen daet". Hulle
wou 'n hoer prys vir hul graan he, "want wij gheen Compagnie's
slaven willen wesen". In stede van dat hulle gehelp word, "soo wor-
den wij onderdruckt", Deur die optrede van die Hottentotte het
hulle groot skade gely, .xlaer de Compagnie geen noodt of hebben,
want wij de beschermers van ons landt sijn", d.w.s. hul koringlande.

Hierdie eerste politieke botsing op Suid-Afrikaanse bodem kon
gelukkig in der minne geskik word. Van Riebeeck wat 'n taktvolle
man was, het breedvoerig op die klagtes in die versoekskrif ingegaan
en daarna 'n kort toespraak gehou waarin hy beloof het om vir die
manne 'n goeie woord by die Kompanjie te doen. Hy het afgesluit
met die vermaning: .Laet maer de ploegh wacker sijn gangh gaan
cnde de dorsvloer niet vercouwen" (koud word nie). Daarop het
.yeder welgemoet naar huys" gegaan.

Van veel meer betekenis was die stryd wat aan die begin van die
.rgtiende eeu tussen goewerneur Wilhem Adriaan van der Stel en
die vryburgers ontbrand het. Andermaal het die botsing 'n ekono-
miese oorsaak gehad, Indertyd was die gevaar reeds daar dat die
opbrengs van wyn en graan veel meer sou wees as wat die klein be-
volking self sou kon verteer. Die gevolg was dat die boere al hoe
meer aangewese geraak het op die verbyvarende skepe vir die verkoop
van hul produkte.

Van der Stel en van die ander amptenare het ook pJase besit.
l-ly was 'n man wat, soos uit sy handelinge blyk , ongetwyfeld !iefde
vir die bodem gehad het, maar net so vas staan dit dat dit nie die
cnigste rede met sy aanleg van 'n bocrdcry was nic. Die sug na aardsc
rykdom was by hom besondcr stork ontwikkcl, Van der Stcl ell sy
kollegas wat hulk nie in Suid-Afrika wou vl's(ig nil', wou dcur middcl
van die boerdery soveel geld maak dal hulk as ryk rnannc ua Ncdcr-
land kon terugkcer, So het hy hulle dil' ",l'dagte ontstaan om al die
vlcis, graan en wyn wat die Kompanjic I\lHli,~ ,.,dwd. hct. self tc Inver
met die volkornc uitsillitillg vall dil' vrvhurju-rx. 111'11 vcrtroulikr
oudcronsic IH'I dil' sckundc, Sallllll'1 lLcvicr. ill l'IO'l tl'l'1l0()r Vall-,
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der Stcl die vcrwagting uit.gcsprcck d:JI .x-r over dric or vier par
geene vrijburgers mccr aan de Kuup vannodcn warcu ; ell dat IT
voor hen (die amptenare) kaus was om met hun vicrcn or vijvcn de
Maatschappije en de Kaap van allcs tc voorzien".

Dit was hierdie vooruitsig wat 'n paar vryburgers laat bcsluit
het dat daar handelend opgetree moes word ten einde te vcrhindcr
dat die hele bevolking ekonomies te gronde sou gaan, Die stap wat
hulle oorweeg het, was om die optrede van Van der Stel en sy amp-
tenare onder die aandag te bring van die Kompanjie in Amsterdam
en van die Raad van Indie in Batavia. Die twee manne wat die leiding
geneem het, was Henning Huising en Adam Tas. Hulle het 'n brief
aan die Raad van Indie geskryf waarin oor die bestuur van Van der
Stel gekla is. Die Raad het dit vanselfsprekend nodig geag om Van der
Stel van die aanklagte teen hom in kennis te stel en te verneem wat
hy ter verdediging van homself kon inbring. Die brief uit Batavia
het Van der Stel bereik met die retoervloot wat in Februarie 1706
in Tafelbaai aangekom het.

Intussen het Huising en Tas ook nie stilgesit nie. Hulle het nl.
'n lang aanklag teen Van der Stel opgestel om deur die vryburgers
onderteken te word. Dit sou dan met die retoervloot na Nederland
gestuur word om voor die direkteure van die Kompanjie, Here XVII
gele te word. In die klagskrif is 'n lang uiteensetting gegee van die
manier waarop die vryburgers deur Van der Stel verdruk is. Af-
gesien nou van die klagte was die dokument ook in 'n ander opsig
belangrik, want dit was 'n mooi openbaring van die politi eke denke
van die vryburgers aan die begin van die agtiende eeu. Daarom is
die inleidende paragraaf £11van soveel betekenis. Daarin verklaar
die 63 ondertekenaars dat hulle "door hoogen nood geperts" was
om hul "rechtveerdige klachten" onder die aandag van Here XVI I
te bring, omdat "wij ... door een onrechtvaerdige en trotse over-
heersing" van Van der Stel .miet alleen zeer hart gedrukt, maar erger
als slaven gehandelt worden; en gemerkt dat wij vrijgeboorne men-
schen, en onderzaten van haar Hoog Mogende (die State-Generaal)
zijn, zo is 't licht te bezeffen dat deze ongehoorde onderdrukking
onze smarte moet verdubbelen".

Deur middel van die brief wat hy van die Raad van ludic out-
yang het, het Van der Stel nou ontdek dat daar manne is wat hom
uit sy betrekking ontslaan wou kry. Hy het 'n vermoedc gehad dat
Tas die siel van die beweging was en daarorn het hy horn bat arrcx-
leer en in die gcvangcnis aangchou. III die besil vall Tas is Ilog '11
al'skrif vall die klagxk ri]' gcvind. I )ie oorxpronk likc was l")',kr reeds
vl'ili", ill di,' lIallde vall sl"l,l'r,' dr, ;\ hrn 11:11111\IlI',:ll'rls wal 0(1 dll" n-Iorr-
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1",,1 11.1',("II w.rt "II" Vl"yhlll'l',l"I':,1','H"d",l":;illdwas. Vall dcr Stel hct
I.. ',1<1•.III vu-r vall die 11I:llll1ewat hy bal vallI', hct, l lcnning Huising,
1 ' 101111.11111;\PPl"1. I'idn vall dcr Byl L'II Ian van Meerland met die
"I", 11'1•.•.1 11:1Nl'dnlalld tc stuur. Ilulle kon so die oorspronklike
1,,1 \.111.11".BOI'.:lnls kry.

e )11"1'1wyl die skcpc na Nederland op weg was, het Van der Stel
,"lIltl nil kwnad lot crgcr gcgaan. Hy wou alle weer stand teen
I,.. ", \I'lllIl"Ii,~ ell hct daarom 'n aantal manne laat yang. Hy sou
,1,1 "11I"'I\Vykhl met nog mccr gedoen het, maar hulle het hulle uit
I" ,,,'I,' 1',l"IlIa:lk. Die gcvolg van dit aUes was dat die volksplanting
" 0111"11":;van die jaar 1706 in 'n soort staat van beleg verkeer het.

I'" 1'''''.I:llId lid sell's so erg geword dat in September van daardie
I'" II ;1;lIllal vryburgcrs van Stellenbosch openlik die landdros Star-
" ,,1,," ", 11111',darlhet. Hy het dit nie gewaag om teen hulle op te
i,. I 1111"

1"111,,,;,'11hct ook die retoervloot met die vier vryburgers in Neder-
1,,,,1 .1.1I1!',l"Iwlll. l lulle kon daarop die klagskrif voor die Kompanjie
I, 1111'1die liggaam hct, nadat daar deeglik op die saak ingegaan

"1'.'(, Oklober die gewigtige besluit geneem dat Van der Stel
" " 1"1:11van die vernaamste amptenare uit hul poste ontslaan sou
",01 ,II na Nederland moes terugkeer. Die brief waarin hierdie

1.. ,I \I"IV:l1was, hct op 16 April 1707 in Kaapstad aangekom.
I II!' vryburgcrs het derhalwe 'n volledige oorwinning behaal oor

,I" '11.11111("wat hulle ekonomies wou onderdruk. Vir die jong wordende
\ IId ,);111::("volk was dit 'n betekenisvolle feit. Daar het uit die oor-
'''lillI)' dun ook inderdaad belangrike gevolge voortgevloei. 'n

I 'I I,' I'l"V"I)',wat genocm kan word, is dat die stryd ongetwyfeld 'n
\ .111:;:lmehorigheid onder die vryburgers geskep het. Hierdie
111"1uuk die Franse Hugenote wat in 1688 na die Kaap verhuis

I" I ,'IIIV;II. Tot die ontbranding van die stryd tussen Van der Stel
" .\" vivhurgcrs was daar tussen die Nederlanders en die Franse
,," ",-I "1I1,',allg nil'. Die toestand. het egter onmiddellik verander
" ,,1.11..•. h:lil~vall die ll ugcnotc getoon het dat hulle dit met die Neder-
1,,,01,I, III allc opsigtc ccns was. Die stryd teen Van der Stel het die
, ,,,,,1.1',1"V:lII die l Iugcnotc in die wordende Afrikaanse volk soveel
'" tI Ii l."1 1',I·III:lak.

I lit' I\Vcnk I',cvolg wat uit die slryd teen Van der Stel voort-
',,,1 lu-l . i'; sl"ifs lillI', hclangrik cr :IS die cerste. Die oorwinning

,I 011\ VIVhlll'J',"r:; hchual hct , hcl vcrxrkcr dat daar 'n Afrikaanse
"II " 'II '''11::1:1:111. I ric ck ouomir:«: lx-drciging wat Van der Stel

," .. ,IIIII'\I"II:1Il"vir di.: vryhlll")'.n:; W:IS, kon maklik tot gevolg gehad
I" 1 01,11hull« 1"11",1"(111.1,·~.<lll)'.;);111.\V:IIII l"lTsgenoemdes was in staat
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om die mark ill so '11 male tc lIIoll0i>0liseer dat dit SOli betoken ill'!

of die cinde van die volksplanting of '11 volk spluutiug wat lIog mccr
gekwyn het, sodat daar nil' 'n nuwc volk kon ontstaan nic. Indcr-
daad moet beweer word dat die geskiedenis van Suid-Afrika 'n totaal
ander verloop sou gehad het, indien dit nie vir die optrede van Tas
en Huising en hul ondersteuners was nie, Die oorwinning wat hulle
aan die begin van die agtiende eeu oor Wilhem Adriaan van der Stel
behaal het, het gehelp om te verseker dat daar 'n nuwe volk aan
die suidpunt van Afrika sou ontstaan. Dit is om hierdie rede dat
die stryd wat hierdie manne gevoer het, vandag selfs van nog sovecl
betekenis is. Wat die wording en die voortbestaan van die Afrikaanse
volk betref, staan die stryd van die vryburgers op gelyke peil met
die Groot Trek en die Eerste Vryheidsoorlog.

3

Na die storm wat as gevolg van die optrede van Van del" Stel
ontstaan het, het die Iewe aan die Kaap jare lank heeltemal rustig
en kalm verloop. Eers in die sewentigerjare van die agtiende eeu
het die Afrikaners dit weer nodig gevind om politick aktief te word.
Andermaal was dit die ekonomiese toe stand wat hulle daartoe ge-
dwing het, Hierdie keel' was daar egter ook 'n politieke Iaktor aan
verbonde.

Hierdie faktor het verband gehou met die opkoms van die demo-
kratiese gedagte in Europa en elders. Die agtiende eeu word geken-
merk deur 'n nuwe opbloei van die politieke denke onder die volke
van Europa. In sekere lande het die vors nog op net so 'n absolute
wyse geregeer as in die sestiende eeu. In ander - o.a. Nederland en
Brittanje - was dit die aristokrasie wat hoofsaaklik die poJitieke
mag uitgeoefen het, In die agtiende eeu het daar manne opgestaan
wat in hul geskrifte die beginsel gepropageer het dat ook die volk
as sodanig in die bestuur van die staat geken behoort te word. Hierdie
gedagte het hom betreklik spoedig ook in Nederland geopenbaar,
Daar her die voorstanders van 'n meer demokratiese bestuursvorm
weldra as die "Patriotte" bekend gestaan.

Die politieke optrede van die Patriotte in Nederland SOli aan
die Kaap ook bekend raak. Daar het dit in die hart van mecr as ccn
vryburger weerklank gevind., want die bestuur van die Kompanjie
was reeds sodanig dat dit die ekonornicse vooruitgang van die volkx-
planting hail' duidelik nun bandc gclc ltd. Daarby hct danr (10k '11
bchoclt« ontstaau dal die vryburgcrs ill die bcsIuur vall die v"lks-
pl:llilillg )',('kcll Il\O('Sword.

:!Ii

1)1l' I\,a:lP:,I' 1':lllIolll". :.IlIlS hullc wcldra gl'lloelll is, het besluit
. 'III 'II ;lfv;I:lr"i),1I11',lIa Nederland tr xtuur ten cindc hul griewe en
"II," dll\'k :1;111IILTl' XVII voor tc 10. Jacobus van Reenen, Barend
I" "I> "!'IIlYs. 'liclcman Roos ell Nicolaus Godfried Heyns is daarop
1,1I11'1'\\')'S:IS "gesallll:l1tlijkc Rcprcscntantcn van den geheelen Burger-
1,1.11:1;111(ubo de Goede Hoop endc de ressorte van dien". Op 9
I II 1111>1'1"177!) hct hullc 'n tang memorandum by die Kompanjie oor
.1" IIIll:.talldiehcdc aan die Kaap ingedien. Dit het uit drie dele be-
LLIlI. III die ccrstc is '11 skets van die kulturele en ekonomiese om-
1,lIldll',IH'de vall die volksplanting gegee. Die tweede het die klagtes
'II I"III"\\'L'vall die vryburgers teen die optrede van sommige van die
1I111'1['llarehcvat, In die derde deel is 'n reeks voorstelle gedoen ter
, Iklnillg van die politieke en ekonomiese omstandighede van die
,'(I.'.plailling.

111'I"l:XVII het dit beter geag om die memorandum eel'S na die
I ,1.11'IL~stuur, sodat die bewindhebbers daar kon antwoord op die
I 1'1'11"',ell voorstelle, Op hierdie wyse bet daar hee1wat tyd verloop
""1.1:11 daar cnige vordering gemaak kon word. Dit het veroorsaak
,I II III 17'1\2vcrdere vertoe tot die Kompanjie gerig is. Eindelik op
" Ilt'.I·lllhl:r J 783 het Here XVII op albei memorandums geantwoord.
j 1111111'111al die versoeke van die vryburgers is van die hand gewys.

II icrdic weiering het die Patriotte slegs des te vasberadener
'" 111.1;1k om hu1 doel te bereik, Hulle het nou besluit om '11 beroep
,Ill' k liP die State-Generaal te doen. Op 13 Februarie 1785 is besluit
"III II twecde afvaardiging bestaande uit M. A. Bergh, J. Roos, J. H.
I', ,klillghuys en J. A. Bresler na Nederland te stuur. Hulle sou
"I'll ,',' as ,,'8 Volks Representanten" om "te verkrijgen altoos duur-
,".1, vcrzckcring van onze vrijheid en geoorloofden wettigen handel,
II' '"'llll'.l'1I en handtecringen, mitsgaders ene rechtvaardige adminis-
111111"vall J ustitic, naar recht reden en billijkheid". In 'n stuk wat aan
,I" :;I;IIe-(,cncraa\ voorgelc is, is sterk gekla oor die wyse waarop
,III vryhurgcrs deur die Kompanjic en sy amptenare behandel is.
I III ',llIiI die mcnsc teen die bors om so behandel te word, omdat
hullr al'~;lalll van voorouers wat .Jiicr tc Landen (Nederland) het
""It" vall de vrijhcid hebbcndc gL:smaakl, zij derwaards hebben be-

t ' ,\'["11 ill hct gcrust vcrtrouwen dat zij ell hunne nakomelingen al-
,ILlI 1ll'1zclvc voorrccht zoudcn gellielL"ll ... " Vertoe tot die Korn-
1',[1I11t"hel niks opgell'\VL:r nic ell d:larolll word daar nou '11 bcroep
"II.l1t" SI;IIL"-(1l'11L:raalll,cdIlL'11.

I >11"NcdlTl:lIld~:l' rcpuhlick !tel ill hindic st.uliurn sy cindc xncl
," u.« lvr . 1>it !tel VlToor:;:tak dal "iI' Sialt-( IClllTaal met '11 mcnigtc
"tI,I' 1>.'1:1:.\\,:1:, wal 111'1',1'111:.lillie:, wor.L J)a:1r(11l\ hct hy nil' kanx-,
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1~l'~;il'1ItllIl (I(lk 110)',It- Illisler lIa w.u lill' IIIW()IHT'ivall dil' Kaap die
(,ucie l Ioop oor die opircdc vall die Kompaujic rc sc I',ehad hcl nil'.
Daarom hct ook die twccdc ulvaardiginj; niks bcrcik nic,

Ook die due van die Kornpanjic was reeds getcl. l Iierdic handcls-
ondernerning het reeds diep in die skuld gesit cn in 'n poging om nog
te red wat gered kon word, is daar op die Kaapse vryburgers nog
meer Iaste gele as wat hulle lief was, Die nuwe goewerneur, Cornelis
Jacob van de Graaff, wat in 1786 na die Kaap gegaan en wat daar
tot 1791 sou bly, het die voorbeeld gestel ten opsigte van 'n weel-
derige en swierige lewe. Wie maar enigsins kon, het geprobeer om
op net so 'n hoe voet te leef, So kon dit eenvoudig nie aanhou nie
en na 'n paar jaar het die seepbel gebars. Die Kompanjie het twee
kornmissarisse-generaal, Nederburgh en Frykenius, gestuur om die
nodige stappe te doen om aan die Kaap a1Ierlei veranderings aan
te bring, wat tot 'n verminderde uitgawe en 'n verhoogde inkomste
kon lei. Hulle het in 1792 in die Kaap aangekom en tot 1793 hier
gebly.

Wat die manne gedoen het om hul opdrag uit te veer, is nie
van soveel betekenis dat daarby stilgestaan hoef te word nie. Van
veel meer betekenis is die stryd wat hulle teen sekere eise van die
vryburgers moes voer. Die vernaamste van hierdie eise was onge-
twyfeld die versoek dat die burgerrade erken moes word as die ver-
teenwoordigers van die vryburgers. Vertoe van die burgerrade moes
aanvaar word as die sienswyse van die vryburgers. Nederburgh en
Frykenius het aanvanklik weinig daarvoor gevoel om aan die eise
te voldoen, maar nadat hulle deur navorsing ontdek het dat dit reeds
die bedoeling van Van Riebeeck was dat die burgerrade as die spreek-
buis van die vryburgers moes optree, is daaraan voldoen. Vir die
vryburgers was dit 'n belangrike corwinning, want nou het hulle
erkende voorsprake gehad om hul standpunte ten opsigte van allerlei
sake te verduidelik.· ....

Toe Nederburgh en Frykenius in 1793 vertrek het, was reeds
die kiem vir nuwe moeilikhede gele. Hierdie keel' het dit gegaan om
wat in die distrik Graaff-Reinet gebeur het. Die inwoners van hierdie
distrik was grensboere en het daarom na die Kompanjie opgesien
om hulle die nodige beskerming teen die Xhosas en die Boesmans
te verleen. Daartoe was die Kompanjie nie in staat nie. Die lede
van die Politi eke Raad het die Ianddros, H. C. D. Maynicr, selfs
opdrag gegee om 'n paaibeleid teenoor die Xhosas te volg. Ilicrdic
beleid was die gevolg dat daar in die Tweede Grcnsoorlog van 1793
absoluut niks bcrcik kon word nil'. Daar is vrcdc gesillit sonder
dat die Xhosas vir hu] strooptoglc gcstruf is.
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·11~;w.l'·II<'" (llllt-vl('dl'lilll'id IIl'I 11<1111vall dil' hurgcrx van Graalf-
/1'1111I 1I11'('~,ll'I)'.l'Il1a;d,. 11111hillnlll'id W;ISvcrn l gcrig teen Maynier
II IlIdk 1)(',,1"'11IIl'I a~; die llllr~;;l<lkV;IIIal hul mocili khede te wees.

, 'I' " I ,·llIll;IIW IN.') lid '11gl'lll'P mannc, van wic Adriaan van Jaars-
,101 .III' V('llIa;IIII~;tl' was, hul verskyning in Graaff-Reinet gemaak

," 1\1.1\111<'1xuuuuicr uit sy betrekking ontslaan. Hy is daarop na
1111,.1.1.1 w.uu' hy ann kornmissaris Sluysken relaas gedoen het van

, 1\,11111)'.';ill ('raaff-Reinct. Laasgenoemde het daarop O. G.
.r, \\<'1. Ii" vall die Rand van Justisie. daarheen gestuur om te sien

II 11\ ;1:111die sank kon docn. Met sy aankoms in Graaff-Reinet
"1 .hur '11 paar marine ontmoet met die versoek "hun te willen

I" 1111111,·,'11'110111de volkstcm te moogen zijn ten einde in die quali-
I, ,I v"lk~; hczwaarcn en verzoeken .. , voor te dragen". De Wet
I" I , I'ln !',nvcier om dit te doen. Dit het horn die vyandskap van die
'01.1.111I{('illl'ltns op dic hals gehaal. Op 16 Junie het die born gebars.
'''', ,II 'O() )'.l'wapende rnanne het hul verskyning gemaak. Van Jaars-
,1,1 1u: / dil' lallddroskantoor binnegegaan en aan De Wet gese: "De
,,jl.klll 1.L')',t jou dat jij buiten moet komen". Hy is daarop beveel

",II (";I;""'~Reinct onmiddellik te verlaat. In 'n geskrif het hulIe
,,11.1,11 d;1l De Wet nie hul belange wou behartig nie, .zo beweeg
"II I1wl .mdcrs als 't laatste droppel bloed te presenteren voor onze
\ ''I1w"l, wan! wij de Compagnie bedankt hebben, om onder onze
1'1' 1':"l'lIhlieeq willen sorteeren , .. " Daarmee is geensins bedoel

,1" '11"'" hul cie republiek wou stig nie, maar dit was slegs 'n aan-
,1,",1111)'d;d hullc graag onder die direkte gesag van die Nederlandse

" 1,"I'llI'k wou staan,
IW(T dac nadat De Wet so sonder enige pligplegings uit Graaff-

I.', u uI )'.('stullr was, het ook die burgers van Swellendam tot opstand
.,," 1'<')':1:111.Ook hulle was moeg van die wanbestuur van die Kom-
1'1111'" By hullc het die ekonomiese faktor egter die deursiag gegee.
111111,l irl tot die stigting van 'n "N~tionaale Vergadering" oorgegaan.

t iudcrwyl die burgers van Graaff-Reinet en Swellendam so in
"II, "1'~;t;lIld teen die bcwind van die Oos-Indiese Kompanjie ver-
I ,'I lu-t , hd "n Britsc v\ootcskader op 11 Junie 1795 sy verskyning
"' \',"~,ha;Ji gCl11aak. Die aanvoerdcrs, adm. Elphinstone en genl.
11.111', Ill't S:L:Lm met hulle 'n brief van die Prins van Oranje gebring.
I ',1.11111i~;vi-rxock dat die Kaup aun die Brute oorhandig moes word
1,II '"lde dit teen die l-ransc Ic bcskcrm. Die Kaapse bewindhebbers
I" I 'I'.lt'l lIil' daalv<l<lr kuus J',csiclI uic ell hct stappe gedoen om die
",jI..'I";lIllill)'. tn'll 'II III<lOllllike Hrilsc .uuivul tc vcrdcdig. Die meer-
oI'lllI'ld \,:111dil' S\\'('I"'"(/;IIII:,l' hlll"'I'I~' lil'! ook opgcdaag om met
0111",,,lnll)'.IIII'. vall hul l.uu] lL' help. 11111kommandant Dclport

<, :lll
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lid III '11 hrief :';111 die Hritsc Iwvl'iv(l!"rdns vcrkln.rr d.u "wii lIid
vall VOOrllCIIlCIISCII hCHIIL'om ons lal1d ill I J W I':d, luuuk- over te
gevcn, maar benne van voornccmcns Olll tot dell Iantstc mall tc wagon".
Met die oog op die gevaar van die kant van die Xhosas en die Hoes-
mans kon die Graaff-Reinetters dit nie waag om hul distrik te vcr-
laat nie.

Op 16 September moes die Kaap kapituleer. Dit sou tot 1803
deur die Britte bestuur word. Die Swellendammers het hulle aan die
nuwe bewind onderwerp. Die Graaff-Reinetters sou dit egter eers
in Augustus 1796 doen nadat dit vir hulle heeltemal duidelik was
dat hulle hul op die duur nie staande kon hou nie.

Dit was nie die einde van die Graaff-Reinetse verset nie. Twee
maal het hulle teen die Britse gesag in opstand gekom, maar elke
keer moes hulle weer kapituleer.

In 1803, nadat daar vrede in Europa gesluit was, het die Kaap
andermaal in Nederlandse besit oorgegaan. Twee manne, J. A. de
Mist en genl. J. W. Janssens, is gestuur om die Kaap oor te neem
en die bestuur opnuut te organiseer. Hoewel die Britte in 1806 die
Kaap vir die tweede maal verower het, kon hierdie twee manne in
die kort tydperk van slegs drie jaar soveel verbeterings aanbring
dat hulle tot van die vernaamste grondleggers van die politieke denke
van die Afrikaanse volk gereken moet word. Hul1e het al die ver-
anderings wat hulle aangebring het, in 'n reeks plakkate (wette) vas-
gele en hiervan het die Voortrekkers later baie deeglik gebruik ge-
maak, sodat die invloed van De Mist en Janssens voortgeleef het.

Met die tweede koms van die Britte in 1806 het hulle ook hul
vasbeslotenheid te kenne gegee dat die Kaap nie weer na Nederland
sou terugkeer nie. Hul1e het dan ook binne enkele jare begin met
allerlei maatreels om die kolonie en sy inwoners heeltemal te angli-
seer. Die bestuursinstellings is alma! na die Britse voorbeeld ver-
ander, Die Engelse taal alleen sou deur die owerheid gebesig word.
Op skool sou die kinders slegs Engels leer en selfs vir die ker~ is Skotse
Ieraars ingevoer.

Teen al hierdie veranderings het daar van Afrikaanse kant wel
verset gekom, maar veel uitwerking het dit nie gehad nie. Politiek
was die Afrikaners nog geensins georganiseerd nie. Die teenstand
sou mettertyd verflou en daarmee het dit soms wel gelyk of die Britse
owerheid sy doel sou bereik.

Hierdie verwagting sou nie verwesenlik word nie. Die saak wat
die sterkste teenkanting van die Afrikaners uitgclok hct, was ougc-
twyfcld die rasscbcleid van die Britsc owcrhcid. Die IllCCS1cis die
gcvolge daarvan /Jog dcur die Afrikaners ill die oustclikc dele van d.ie
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I 'tit! ,,1"1111' J',!'vP!'1. J)aar lid die drichock vall lluntoc. Boer ell
11", h, '"1 (,;111' duuk-lik arl~l'kkl'II, I )il' Brilsc bclcid was om die Bantoe
"" I ."I<'lln :,;I)',ll' Illdlllles k paui Il'II cindc hul strooptogte te laat
, ,. ',1 I I""1 ',1l'pII0 1 is hicrmcc ill I!U5 na die soveelste oorlog be-

"d 1),1 \\:IS hicrdic mania van optrede wat in 1836 en 1837 soveel
.\'"' IIlk Ah ikuncrs bat hcsluit hct dat daar vir hulle onder die Britse
I" 111111 IIll' mccr vciligheid was nil'. Daarom het hulle besluit om
I, ",k 1111 ten noorde vall die Orunjerivier en om daar hul eie staat
I, "'I' ()al hicrd ic staat dun 'n republikeinse bestuur sou he, was

" 111111," ids vallsclfsrrekends. So was dit die Voortrekkers wat
.\" "JlllhlikciIlSL' gcdagte laat herlewe het.
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