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B R I T S-K A F F R A R I A 1853-1866. 

VOORWOORD. 

In Die behandeling van Brits-Kaffraria van 1853 tot , 

1866 (dit wil s~ vanaf Cathcart se skikkinge' tot by die be

kendmaking van die anneksasie van Brits-Kaffr~ia) is die 

bedoeling nie gewees om 'n volledige opgawe te gee van al 

die besonderhede in verband daarmee nie, omdat di t die per·-

ke van tn skripsie te ver sou oorskry. Daar is alleenlik 

'n poging aangewend om tn duidelike beeld te gee van die be-

langrikste geski edkundige gebeurteni SfW en ontwikkelinge in 

Brits-Kaffraria tydens daardie periode. 

Die gevolge van die anneAsasie moes onaangetas gelaa\ 

word daar ruimte 0it nie toegelaat het nie, en ,ook omdat som

mige van die gevolge hULle waarskynlikolank.daarna eers laat 

geld het en dit sou my te ver van die eientlike gekose tyd-

perk wegvoer. 

Vir die materiaal van hierdie werk kon ':lie skrywer hier-

van gebruik maak van 'n groot verskeidenheid van bronne, soas 

manuskripte, briewe, proklamasies, nuusblaaie, blouboeke 

en bestaande werke. Kaar 1aasg~noemde is eientlik nie as tn 

outori tei t beskou nie beh:-,-lwe in die algemene inleiding tot 

die werklike tydperk wat feitlik buite die intensiewe ver-

handeling val en die tyd dit nie toegelaat het om soveel aan~ 

dag daaraan te bestee nie. 

In versk~e gevalle was dit besonder Il10eilik om duidelik-

heid op sekere punte te kry daar bylaes tot briewe aan die 

Koloniale Sekretaris in so 'n warboel verkeer dat sistema-

tiese navorsing feitlik nie moontlik was nie. Baie bylaes 

word heeltemal vermis of die lot daarvan net met 'n klein 

opmerking soos een van die volgende bepaal; 

"Returned to Mr. Willes". "Original sent to secretary of 
state", ens. '=".' 

Besonder veel bylaes'" gedurende die laaste j are van Si r George 

Grey word vermis wat moontlik te wyte is aan die feit dat 
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korrespondensie personeel nie kan byhbu om kopiee te maak van 

inkomende korrespondensie nie. Of sy ontevredenheid met die 
'. 

Koloniale Kantoor kon hom waarskynlik beinvloed het om 'n 

~einig slaI~eid in sy werk te laat insluip. 
1\ • Gelukkig is daar altyu: in die depeches melding gemaak van 

die bylaes en is daar verwys na.die inhoud, iets wat natuurlik 

die leemtes baie opvul. Behalwe daardie leemtes is daar volop 

stof Qor die tydperk. 

Al die strominge of ontwikkelinge of onderafdelings in 

die skripsie is natuurlik nie geneem tot op dieselfde jaar-

tal nie. Geskiedenis vorm so 'n onafge0roke geheel dat' dit 

moeilik sou w~es om immigrasie, anneksasie, naturelle - poli-

ti ek almal by dl- e begin van lc66 af te kap. Di t sou in alle 

geval nie juis mylpale aandui nie, en die sttewe was om die 

ve~skillende onderdele min of meer te laat verwikkel tot op 'n 

punt waar'dit as 'n natuurlike afkapping beskou kan word. 

Die inleidende hoofstuk is moontlik 'n weinig te laaras 

gevolg van die skets van die voor-geskiedenis van die Oo~ 

grens vraagstuk. Maar vir 'n aan~nopingspunt by latere geeeur-

tenisse, en om die leser op hoogte te bring met die cntstaan 

van Brits-Kaffraria en om iedereen In leidraad te gee van die 

vorige toestande op die grens (sodat latere reelings beter 

vergelyk en verstaan kan word) sal so 'n skets regverdig kan 

word. 

INLEIDING: 

Tussen die jare 1853 en 1866 vind ons dat Suid-Afrika 

nog baie onbekend en ook vrywel onbemind is. Haar natuurlike 
• bronne is nog nie ontgin nie en nog niemand weet van die groot 

.. 
minerale rykdomme wat later soveel aandag trek nie. Afrika is 

nog heeltemal die donkere vasteland met hier en daar 'n • 
skynende liggie wat nie juis 'n betowerende aantrekkingslcrag 

besi t nie. Dog di e min belangstelling het ook sekere vaste 

oorsake. 

• 

-1 

.' 

• 

• 
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• Ons is nou in die groot liberale tydperk in Engeland, en 

die ideale waarvoor die Franse Rewolusie gestaan het, was met 

die einde van die Napoleontiese Oorloe nie vernietig nie. 

stadigaan begint die mense te strewe na meer persoonlike reg

~€t1 konsti tusionele vryhede. Liberalisme wen veld ten koste 

van despotisme. En teen 1853 is d4ar byna geen land, waar 

daar nie groet politieke en sosiale hervormings teweeggebring 

is nie. Daar was 'n idee dat almal in 'n staat gebind word 

deur dieselfde sedes en gewoontes. en dat di t betersou wees 

vir die bevolking as daar minder regering was en hulle aan 

hulleself oorgelaat kon word. 

Gepaard met die beginsels waarvoor die Franse Rewolusie , 

gestaan het, gaan ook die Industriele OmweQteling wat feitlik 

'n nuwe klas in die lewe roep - die opkoms van sosialisme. 

Vir die klas moet daar in aIle land~ voorsiening gemaak word. 

Op konstitusioneel en sosiaa1 gebied t~ek hu11e baie aandag. 

In Enge1and is die Konstitusie reeds 'n vaste vorm gegee maar 

ander Europese 1ande maak nog In proeftyd deur. Frankryk het 

nog te kampe met In stryd om dem0kratiese beginse1s in te 
-.. 

voer. Ander 1ande soas Duits1an! en Ita1ie is nog verbrokke1 

by die begin van hierdie tydperk, maar daa~ word kragdadige 

pogings aangewend om NASIONALE eenhede te bewerk. Hierdie 

opkoms van nasiona1e bewyssyn is bai~ kensketsend van die 

tyd. 

Voor die vyftiger jare is die omwentelinge in Europa meee-

a1 1iberaa1, maar daarna kom daar 'n sterk gevoe1 van nasiona-

lisme op - iets wat feit1ik geen rekening mee gehou is by vo

rige groot vredestraktate soos die van Weene in 1815. Die 
• 

verskil1ende nasionaliteite wil bulleself nou groepeer op 

nasionale lyne en nie volgens die grille van diploIllate nie • 
... 

Die Krim-Oorlog, die opkoms van Pruise en Duitsland, Italie, 

van Japan en die Balkan state is veorbeelde daarvan. , 
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Die neiging is sterk dat die elemente of' die staatjies in 

'n staat nouer aaneen moet gebind word. In die Verenigde 
• • 

state word dit getoets en dit loop uit op Burger-Oorlog. So is 

die federasie idee sterk aan die opkom byna oral; Van die 

Domi ni urns fe,tereer Kanada reeds in 1867 en Si I' George Grey OOerL 

sy bes om dit in Suid-Afrika ook te bewerk. 

Al die skommelinge en gistings in Europa en elders het dit 

vrywel' onmoontlik gemaak vi r die state om veel belang te stel 

in uie buitelande waar direkte vooraele nie juis sigbaar was 

nie. Eel's later toe dit pl~ dat Kolonies nie noodwendig 'n 

las behoef te wees nie, het die lande van sienswyse verander. 

In Engeland is dit tn psriode van weinig aktiwiteit veral 

wat kolonies betref. Sy het nie juis kolonies nodig gehad nie. 

Daar was nog geen drukke kompetiesie van ander lande wat haar 

hulp laat soek nie. Sy is nog die verwerker, die bank en die 
• t 

vervoerder - sy wil soveel moontlik produseer en handel drywe, 

en daarvoor is haar vloot sterk genoeg •. Groot' verdienstelik-

hede van kolonies is nog nie ingesien nie ,en daarom word hulle 

dan ook sover as moontlik aan hulleself oorgelaat. 

Die Laissez~Faire politiek het gedurende die tyd die 001'-

hand; verdere uitbreiding van kolonies is 'n uitsondering en 

en nie die algemene reel nie, en daarmee hang ook saam die 

konstitusionele vryhede wat gegee word aan die kolonies. Sal 

hulle dan nie maar almal afval soas die Spaanse of Amerikaanse 

• • Kolonies as die tyd maar net geskik daarvoor is nie? Daar was 

die Yerenigde State wat getoon het dat kolonies wat selfbe-

sturend word, baie bloeiend kon word. Dit sou miskien betel' 

wees vir die handel as I:ie kolonies aan hulleself oorgelaat " 

word, en dit sou tenminste die duur garnisoene wat in die ko

loni.es gehou moes word, verwyder. So redeneer die liberale en 

die uitslag daarvan is duidelik te bespeur. Hulle wil besuinig 

ten a~le koste - konstitusionele vryhede word verleen aan die 
• 

kolonies, as tn saak van beginsel omdat Engeland feitlik die 

moeder van vrye instellings is; maar veral word dit gegee om-

dat dit die verantwoordelikheid en die koste sou~verminder 

en uitureiding - - - - - - - -• • - - - - - - all _ _ _ _ _ -. -
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b1y in die agetergrond om dioese1fde redes. So sien ons dak die 

Oranje-Rivier-Soesereiniteit opgeoffer word in 1854 omdat 

koste·en opoffering die hoofsaak is - ook word die Transvaal 
• 

erken as 'n onafhank1ike staat. 

Met d·ie wegva1 van die Uranje-Rivier'-Soesereiniteit, b1y 

daar nog drie afsonder1ike Bri tse provinsies in Suid-Afrika 

001', en twee onafhank1ike repub1ieke. Sir George Grey probeer 

federasie te bewerk tussen die verski11ende state in Suid-Afri-

ka, maar in Suid-Afrika kry hy nie die gewepste ondersteuning 

nie en in Engeland 1y sy p1anne verdeI' skipbreuk omdat die 

Imperiale regering nie wou afstap van sy gewestigde po1itiek 

om nie Britse soesereiniteit in welke vorm ook a1 001' die 

Oranje-Rivier-Soesereiniteit te hervat nie en Grey het gemeen . 
dat dit in 'n federasie betrokke moes weeSe 

So b1y die drie Britse besittinge dan apart. E1keen met 

'n af~onder1ike bestuur en afsnnder1ike metodes om vraagstukke 

van a1gemene belang~te behande1. 
. 

Die doe1 van hierdie werk is om die vraagstukke van een 

van die provinsies na.te gaan, name1ik, die van Brits-Kaffraria 

1853-1866. Soos sal blyk, open die nature11e po1i tiek feiOt'lik 

die geskiedenis van Brits-Kaffraria, en die ander vraagstukke 

v10ei werklik uit die nature11e-probleem. Yandaar dan dat 

die nature11e-po1itiek die eerste hoofstuk uitmaak, en die 
• 

ander vervolgens behande1 word in die volgende volgorde:: . 

KONSTITUSIONEEL-POLIEKE AS PEK , die EKONOMIESE ONTWI~LINGt 

NEDERSETTING en IMMIGRASIE, en ANNEKSASIE. 
)( 

Om die leser bekend te maak met Brit6~Kaffraria by die 

begin van 1853 is dit waarkynlik nodig om in kort die voor-

geskiedenis van die Provinsie na te gaan as 'n aanknopings-

punt by die gebeurtenisse van 1853. Dit staan in baie noue 

ve~band met die nature11e-po1itiek in Suid-Afrika, daarom 
• 

gaan ek die hooftrekke daarvan kort1iks aanstip. 
x 

4~ l(~- 'nJ t . 

• 

• 
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Met die afmars van die Bantoe en die opmars van die 

Europei..~an in Suid-Afrika het aaaJ:- tn vraagstuk ontstaan so 

groot dat oplossing daarvan beter veronderstel dan gevind 

kan word. In die begin van die ontmoeting was die politiek 

gevolg deur die .blanke teenoor die naturel baie weifelend en 

die waarde wat die Kaffers daaraan geheg.het, het grotendsels 

afg.ehat,lg van die· peT'soonliki1e~di. van:.die (;o.ewl~euriIi: Suid-Af-

rika. Di e Europese out~r 1. tei te skyn weinig erns in di e saak 

te sien, veral as gevolg van die liberalisme en die invloed 
. 

van die fllantrope en sendelinge wat alles wys in die rigting 

van beskerming van die naturel. In Engeland meen baie dat 
• 

die koloniste tog maar die Kaffers moes' geterg het want die 

,.lde natuurkind kan geen ~waad doen nie. Dat dit nie die 

geval was nie het die Hollanders al ondervind en die Goe-

werneurs in Suid-Afrika het een na die ander met baie moed 

hierheen gekom en weg gegaanmet tn onopgeloste vraagstuk. 

Die Kaffe!'s wou hulle by geen grens beperk nie en die aan-

treklikheid van die vee van die grens koloniste het 'n nade

lige invloed uitgeoefen op die gemoed van natuurkinders op 

die Oos-grens van die Kaap Kolonie. Met· die koms van Lord 
• Charles Somerset kry ons die eerste sterk poging om veediew~'~ 

!'y stop te set. In tn ooreenkoms bepaal hy dat gestole vee 

agtervolg kan word en dat die hoof van die kraal waar die 

spoo!' doodloop, aanspreeklik gehou sou word vir uitlewering 

of kompensasie. Hy probeer ook tn vraagstuk op te los waar-

oor die Kaffers self nie kan besluit nie, namelik, wie die 

opperhoof van die Kaffers is. Hy verklaar ten gunste van 

Gaik~ Hierdie inmenging in die onderlinge geskille van die 

Kaffers was nadelig. Baie Kaffers ["et gesien da,t hy een 

party voortrek en hy het daardeur vir hom baie vyande gemaak. 

//Theal. History of Africa South of Zambesi, 1795. BIb. 249, 
. Band 2. 
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In aIle geval bly die Vis-Rivier nog die Oos-grens van die 

.!:,-Xtttap Kolonie, en die Kaffers Oos daarvan is heeltemal onaf

hanklik soos vocrheen. Die skikkinge van Somerset het net 

soos die van sy,voorgangers weinig sukses behaal. Diewery 

het aangehou, en toe die au twis tussen Gaika en Nlambie weer 

ontbrand het Somerset deur sy optrede die Europeaan in oorlog 

gedompel met die naturb. Omdat hy die party kies van Gaika en 

hom help, kry hy die volgelinge van Nlambie openlik teen hom 

in 'n bloedige oorlog. Vrede eindig die oorlog maar nie die 

moeilikhede nie want in begin~elis die Kaffer nie teen vrede 

maak nie maar weI teen die uitvoering van die vredesvoorwaarde~ 

In die loop van die oorlog het dit vir Somerset duidelik 

geword dat as hy 'n beter toestand wou skep hy die grens van 

die Kaap-Kolonie moes verander. Die Vis-Rivier het te veel 

woude, bosse en skuilplekke om die grens skoon te hou, kan 

mlskien gebeur as die Keiskamma-Ri vier die grens kan word. 

Dis reeds in dietyd vqn Caledon deu:c. Majoor Collins aanbe-

veel, en Somerset voer die plan uit. Gaika word toegelaat om 

1/ in die Tjumie vall~i te woon, maar verdeI' word die gebied 

tussen die Keiskamma en die Vis as ope gronde verklaar waar 

alleenlik soldate mag kom op verkenningstoge. Dus beoog 

$omerset abEolute skeidin~ tussen blank en swart. 

In sy ~fwesigheid op verlof word die eerste ste~n in die 

fondament van sy grens-reeling omgestoot deur Sir Rufane Donkin 

/ wat verkies het om afgedankte soldate van die t'Royal African 
II 

Corps" daar te pla~s. Hier l~ Donkin die presedent neer dat 

die witman ook vredes-ooreenkomste kan breek, en die morele 

invloed daarvan op die Kaffer was groot. Verder verwyder 
•• Donkin nog da~rdie bree clrens tussen wit en swart deur handel 

toe ~e laat tussen Xosas en blanke handelaars onder offisiele 

toesig. tn Finale slag word nog toegedien aan die territoriale 

1/ Theal, Band II. Bls. 342. 

/(/ Theal, Band IBIs. 361 
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• segregasie skema van Somerset toe Makoma (Gaika se regterhand 

seun) toegelaat word om sy kraal te nou op die Kat-Rivier in 

die voorjaar van 1822. 

Diefstalle begint nou straf te vermeerder, Gaika se 

• getrouheid wankel, en 'n Kommando moet teen Makoma gestuur 

word teen die ent van 1823. Baie vee word geneem, maar ver-

der word daar net beloftes gem&.ak. Vir 'n rukkie is dit egter 

stil, en dis duidelik dat netstrenge optreding die gewenste 

uitwerking kon h@. 

Terwyl die grens van dIe Kaap Kolonie nie vry van gevare 

was nie, het daar verderaf gistinge onder die Bantoe rasse 

van Suid-Afrika plaasgevind. Dit was nie die enigste van sy 

soort nie maar omstreeks die jaar 1820 word daar weer op 

ekstensiewe skaal bloeddorstige wreedhede onaer die Bantoes 

Suid van die Sambesie gepleeg. Hierdie keer is ait Tshaka w at, 

nadat hy vie stamme tussen die Toegela en Pargola riviere 

verenig het, die vuur van ver.deling aan brand gesteek het 

waarvan die brandende vonke al die Bantoe ra::ose Suid van die 
.. 

Sambesie ernstig beinvloed het. Stamme moor mekaar uit as 

gevolg van famielie twiste of onverdraagsaamheid; onderlinge 

verdeelaheld split sommige stamme op; ander stamme weer word 

vergroot deur die oorwinnings, maar gepaard met die woelinge 

gaan ook dLe bloeddorstige uitroeings van die swart bewoners 

van Suid-Afrika. Ui t di e gaos verrys daar mAVie stam-groepeti ng • 
BOOS b.v. die opkoms van die magtige Soeloe nasie, die . ' 

Basutoes, ens. Die swakkere betaal daarvoor want alleenlik 

• die kragtige jong manne en vroue word opgeneem en die oues 

en kinders verdwyn van die toneel. Oral is daar vlugtelinge 

in aIle rigtings, en hulle maak ook taamlik skoon sover hulle • 

tog~e gaan. Vegtcnde hordes het weldra ook die grens van 

die Kolonie in gevaar gestel; vlugtende 'oendes het oor die 

• 

• 
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grens begint kom om die moeilikheid van die Oos-3rens vraag-
- . 

stuk nog te vergroot. Besonder groot word die aantal dief-

stalle, en die onmiddeliAe opvolgers van Somerset slaag nie 

daarin om 'n'suksesvolle oplossing te kry nie. Bourke vind 

die "Reprisal" stelsel van Somerset nie goed nie en bepaal 

dat vee nie 001' die gl'ens gev(;lg moes wOTd tensy hulle sigbaar 

was. Die hoof die naaste aan die grens, moes in kennis gestel 

word en hy moes dan die vee probeer tel'ug kl'Y. Toe Sir Lowry 

Cole in 1828 in die Kaap aankom, bepaal hy weel' dat gestole . 

vee 001' die grens gevolg kon word maar geen Kaffel' beeste mag . . 
as kompensasie geneem word n~e. 

By die tyd is daar Dok feitlik nie meer tn grens nie t 

want di e Kaffers korn 8.01' wanneer c~ulle wil en bai e bly ook 

somaal' in die Kolonie. Veral is ait Makoma wat die meeste 

Moeilikheid gee. Toe hy in die voorjaar van 1829 In Bawana 

stammetjie plunder, wOl'd tn Kommando teen hom gestuur, en sy 

volgelinge vlug: In die gebied wat hulle ontruim, word Hotten-.. 
totte geplaas as 'n maatl'eel om leeglopery in die Kolonie te 

vel'hinder en. om 'n ander tiepe op die grens t. plaas. Ook kon 
• 

daar 'n militFre pos om die teruCkeer v~:.n Makoma te belet .. 

~e grond wat nog nie beset was deur die Xosas en 

Hottentotte wou Cole 0pv41 met Europeane. Volgens instruksie 

van die Koloniale Sekretaris kon grond verkoo~ word aan 
. 

Engelse en Hottentotte maar nie aan Hollandse koloniste nie • 
• 

Riel' wyk die Goewerneur af van die idee van skelding tussen 

blank en swart. 

Gedurende die regering van Cole het die Koloniale Sekre -

tal'is vil' die eel'ste keel' getoon dat die ernstigheid 'van die 

• A naturelle-vraagstuk besef wOl'd. Dit kom uit in die Depeche 

van die Koloniale Sekl'etaris aan Cole van 6 lLei, 1830. Hy 

voel jammer dat die Kaffers nog in riie verowerde gebied is, 

r Theal, Band 11., B1s. 13 

II/Brookes. 
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maar hy voel onwillig om hulle met geweld te verban uit die 
• 

land van hulle voorvaders. Deur afskeiding sou die hoop van 

die naturel op beskawing verdwyn, maar tegelykertyd sal baie 

temptasies en mdeilikhede voorkom kan word. Hulle moet be-
'. invloed word om 'n beskaafde leefwyse te lei, en skikkinge 

behoort getref te word by wyse van 'n proklamasie om die 

Kaffers uit die Kolonle te verdrywe sodra hulle handelwyse 

dit noodsaaklik maak. Die naturelle wat oor die grens woon 

mag nie toegelaat wora om in die verowerde gebied te kom 

woon nie. 

Hier het ons dan die kern van die sienswyse van di~ 

Britse regering. Die naturelle probleem is met teensin 

beskou en nie as iets ~antrekliks waaroor graag gepraat was 

nie. 

Vir die volgende sewentien jaar probeer die Koloniale 

Kantoor feitlik om verantwoordelikheld te ontvlug (iets wat 

so kenmerkend van die liberale was). Weinig het die Kolonia~ 

Kantoor geweet dat ,daar 'n verskl.l was in di e mani er van op -

vatting van 'n Kaffer en ander meer ontwikkelde rasse soos 

die Indiers. En mense in Suid-Afrika het daardie idee ver-

sterk. Mense soos b.v. Dr. Philip het met 'n rekbare gewete . 
voor die S~ek Komi tee van 1836 verklaar dat die 

'/ "Kaffers heeltemal in staat was om 'n stelsel van int&-
nasionale wet te begrYf en te waardeer." 

1/,/ 

1/// 

Die nuwe Goewerneur, Sir Benj.amin D'urban was ook be-.. 
siel met die gees van die tyd, en vas het hy geglo dat 'n be-

ter verstandh9uding tussen Kaffer en witman teweeg geWfing .. 
kon word deur vriendelikheid - konsiliasie deur middel van 

ooreenkomste met Kaffer-hoofde. 
• 

Die instruksies van Lord Stanley, die Koloniale Sekre-

taris, vestig ~ok sy aandag by die saak, en hy kry opdrag 

,t/ Brookes, Bl s. 14. 

~/Theal, Band II, Bls •. 30. 
i 

1,~Theal. Band II, BIs. 49. • 

• 
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"To cultivate an acquaintance with the chiefs of the Kafir 
tribes by stationing prudent and intellectual men among 
them as agen t sIt • 

• • 
Die Koloniale Sekretaris meen dat, indien nie almal nie dan 

tog weI die meerderheid van die hoofde langsamerhand deur 

middel van jaarlikse persente oorgehaal kan word om ver-

antwoordelik te wees vir die v'reedsame gedrag van hulle vol

gelinge. 

Intbssen word die toestand op die grens hagliker en die 

6e Kaffer Oorlog breek uit. Maar nog voordat dit gebeur het 

vind ons dat Sir Benjamin D'urban 'n nuwe toestand op die 

grens wou skep. So skrywe hy dan aan die Koleniale Sekre-

taris dat die hele stelsel hersien moes word - 'n stelsel 
. 

"which seems to have been g~ided by no fixed principle, . 
certainly by no j.s~ one" - onregverdige beskouing • .. 

Beinvloed hierdeur en deur die gees van die tyd ken 

die Koloniale Sekretaris reeds voor die einde van die Oor-

log, en VOORDAT LORD GLEN}~LG KOLONIALE SEKRETAHIS WAS, 

die politiek van die Britse regerIng bekend maak" Dit kom 

hierop neer dat die direkte bestuur van die naturelle stamme 

nie onderneem sou word nie, en verder sou traktate aangegaan 

word met die verski~lende naturelle hoofde. Hlerdie nuwe 

traktaat toets is nie deur Glenelg begint nie, maar deur sy 

voorgangers. BY voer dit net uit en D'urban maak die ver-

and~ring i'n die ou poli tiek. 

Die 6e Kaffer Oorlog het hom geleentheid verskaf am sy 

plan in werking te stele 'n Ooreenkoms is met Kreli getref 

II/
1
0m voortaan die Kei as die grens van die Kaap-Kolonie te 

erken - dis 'n bet8r grens want die bosse is nie so dig nie 

en die skuilplE:kke is veel mlnder Oos van die Kei dan Oos 

van die Keiskamma. Die streek tussen die Kei en Keiskamm~ 

1/ Brookes. 

II( Brookes. 

Theal, Band lIt B.ls. 117. 
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(10 Mei. 1835) 
word tot Brits gebied verklaar onder die naam van 'Prov1nsie 

van Koningin Adelaide'. Nogtans word direkte Britse soewe

reiniteit nie oor die stamme, wat vroeer in daarde gebied 

gewoon het, verklaar nie. Dit word net bepaal dat Tyali, 

Makoma, Eno, Botumane, Nlambie, Dushanie, Umhala en Siyolo 

vir altyd uit daardie gebied verban word en as vyande beskou 

sou word indien bulle daar verskyn. Terselfdertyd was di~ 

egter die bedoeling om die verbanne hoofde as Britse onder-

dane te beskou. 

S005 verstaan kan word het die plan van Dturban wminig 

byval gevind by die Kaffers. Die ~erbanne hoofde was nog 

Wes van die Kei en aIleen geweld kon hulle verwyder. Vir 

soiets sien D'urban nle kans nie da~ hy niegenoeg troepe 

tot sy beskikking kon kry nie, en as dit hom nog geluk om 

hulle uit te drywe, dan moes hy sorg dra dat niemand weer 

terugkeer nie. .Hiervoor sien hy op, en hy verander dus 

sy vorige politiek. Hy gaan die vorige oewoners van Queen 

Adelaide toelaat om daar te bly op voorwaarde dat. hulle Britse 

onderdane word en onderneem om te buig onder algemene wette 

// van die K~ap Kolonie. Hulle behou ~gter~hulle wette en gewoon

tes vir die huislike bestuur van hulle mense. tn Traktaat is 
opgetrek en behoorlik geteken. Ongeveer 72,000 Bantoe kom 

• 
4 .. ~4eur ondor luropese bestuur. Agente sou aangeetel word 

om toesig te hou oor dle stamme. Dit wil s~ uitbreiding 

van beskaafde toesig oor die Bantoe en die begin van Europese 

administrasie onder hulle. 

Voor hierdie laaste berig Engeland bereik stuur Lord 

Glenelg die nuwe Koloniale Sekretaris berugte'Dep~che af. 

Onkundig omtrent die nuwe skikkinge deur D'urban getref en 
" , 

beinvloed deur die valse getuienis van Stockenstrom. en 

Dr. Philip kon hy hom nie nog die t¥d gun om vir die 

rapport van die Selek-Komitee te wag nie. Sonder om te 

ondersoek wat die beste sal wees, stoot hy die skikkinge deur 

f/ Theal Band II, Bls. 125~ 

• 
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D'urban gett-ef omver. Die Provinsie van Koningin Adelaide 

moes teruggegee word want 

"The original justice is on the side of the conquered not 
of the victorious party". 

Die Kaffers geniet die weifelende politiek wat hulle as 'n 

swakheid bestempel. Die teruggawe was 'n ongelukkige voor

val, maar Lord Glenelg het hiermee nie juis i'ets nuuts in 

• 

• 
die lewe geroep nie. Dit was die politiek van sy voorgang~rs -

die liberale tydperk wat teen uitbreiding is - en hy vervolg 

di t net. 

Ko~t na die brief van Glenelg het die rapport van die 

Selek-Komitee verskyn en in teorie is hulle teen traktate 
• • 

met naturelle hoofde, hoewel hulle in praktyk drt; aanbeveel. r 

Dfurban is ook ten gun~te van die laaste. En sodra hy die 

teruggawe van die provinsie proklameer het, het hy verdrae 

begint sluit met die verski~lende hoofde - iets wat na di~ 

sin van die Koloniale Sekretaris was en ook nie teen die 

aanbevelings van die Selek-Komitee nie. 

Die koloniste is egter daarteen, omdat daar nie veel 

waarde aan geheg kon word nie, en hu-Ie was reg. Uiewerye 

het st eeds aangehou en in scmm __ ge gevalle s.elfs moorde. Dis 

nou die tyd wanneer baie grensboere die land verlaat en een 

van die grootste redes is die onsekerheid.wat heel's op die 

grens. • 
Die doel van die verdrae was weI om die Kaffers op t& . 

hef in die beskawing deur 'n beroep te 40en op hulle gevoel . 
11// • • van geregtigheid. D~t het Stockenstrom gemeen sou 'n betel' 

• 
uitwerking h~ dan geweld in die geval van gestole vee en 

andere oortredings. Maar ook dit het nie veel gebaat nie. 

Sir-George ~apier kOD tref die toestand nog onopgelos 
• aan in 1838, maar hy sien daar geen Kwaad in om ook.'n 

1/ Theal, Band II, Bls. 143. 

I~ Brookes • 

• 111/ Theal, Band II, Bls. 254. 
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aanbevcling te maak nie. Eers proJeer hy diefstalle te 
• 

voorkom deur weer toe te laat dat vee agtervolg kon word oor 

die grens maar die agtervolgers moes ongewapend weeSe Toe 

dit nle veel help nie gee hy aan die hand dat salarisse aan 

die hoofde oetaal moes word op voorwaarde dat hulle sorg vir 

die vreedsame gedrag van hulle onderdane. Hy baskou die in-

voering van beskawing onder die natu.relle ook as' onontbeerlik 
// 

i 

vir die vrede van die grens. Hierop het die Koloniale Sekre

taris aan Maitland die opvolger van Napier geantwoord dat al

les gedoen moes word om vrede te bewaar. Beskawing glo hy 

" nie sal onmiddelike gevolge he nie, en daarom moet iets anders 

gedoen word - net oorlog moet vermy word. So gaan MaitlAnd 

na die grens en Slui~uwe verdrae, en die Kaffers is nie . 
beskroomd om veiligheid te waarborg nie veral nou dat 'n 

jaarlikse toela3g beloof word. Verbeter het die toestand nog 

ni e en in di e voorj aar van 1846 breekdl e ,e Kaffer Oorlog 

uit. By die tyd was dit duidelik dat Kreli weI deeglik 'n 

hand in die onluste had, en hy word 'gevolglik aanspreeklik 

g€hou vir die dade van die grensbewoners. ·Na onderhandelinge 

beloof hy dit en die oorlog word dus net gevoer teen die 

direkte skuldige hoofde. • 
Toe die Kaffers moeg was vir oorlog gee sommige hoofde 

hulle bereidwilligheid te kenne om vrede te maak. En as 

voorwaardes word gestel In nuwe grens, namelik, die Kei 

(byna dieselfde as deur D'urban aangegee). Verder sal die 

Kaffers tussen die Kei en Keiskamma, wat nou Brits Kafferland 

genoem word, onder Britse beamptes kom. Die Kaffers sien 

nie vir die voorwaardes kans nie en daar kom net In stilstand 

van wapens tot stand. 

Maitland beoog die opvulling van die land tussen die 

Kei en Kei skamma met kleurlinge, en ily erken geen he,of in 

, 
'0 

die gebied behalwe Umtirara. Sonder dat iets gedoen kan word 

1/ Theal, Band I I, BI s. 254. 

• 

• 
• 
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• 

is hy vertrek en Pottinger volg hem pp. 

Hy glo ook daaraan dat die ~'ebied tussen die twee 

r:i;viere opgevul sou word, maa.r daarvoor gaan,hy blanke, 

gekleurd en Fingoes gebruik. Hy is verder ten gunste daar-
t 

van dat die Kaffers deur middel van hulle hoofde regeer sou 

yord. Nogtans het Pottinger nie meer sukses met sy teorie 

gehad 'ni e, ;;ant oorlog bree:K: weer ui t. Hy gee aan Kreli 

Kennis dat vrede gesluit hon word indien die Kei as grens 

erken word, en as 10,000 beeste uitgelewer word. 

Onder sulke omstandighede kom Sir Harry Smith hie~ aan toe 

• 

die ~orlogreeds vel' gevorder was. Aaan hom word di t gelaat 

om voorwaardes te bepaal. Die ou grens van die Kaap-Kolonie 

het hy 'n weinig verander en op 'n vergadering van Kaffer hoof-

de het hy op 23 Desemer, 1841 die land tussen die Keiskamma. 
en die Kei - byna dieselfde as die ou Provinsie van Koningin 

Adelaide - anne¥seer tot Groot Brittnaje en nie die Kaap Kol-

onie nie onder dle naam Brits-Kaffraria. Die Wesgrens is 

die nuwe grens van die Kaap Kolonie van die see tot by die 
t 

sameloop van die Klipplaat-Rivier met die Swart Kei, vandaar .. 
langs die Kei tot by die see is die 00s6rens. Die bestuur . 

word waargeneem deur die Hoof-Kommissaris van Bri ts-Kaffrar- ia 
~ ~ 

wie orider hom weer onder-Kommissarisse by dje groot Kaffer-

stamme het. 

Brits-Kaffraria word beskou as 'n reserve vir die natu

relle oor wie die Hoe Kommissaris die posiesie van opperhoof 

inneem. 

Op ? Januarie, 1848 roep hy al die hoofde bYmekaar om 

vereere terme voor te skrywe. Hy stel geen voorwaardes nie 

maar dikteer eenvoudig aan die huofde wat hy goed vind. So 

bepaal hy dat wette en bevele van die Hoe Kommissaris bewaar 

moes word deur die,Kaffer hoofde, en dat hulle onderdane die-

1/ Brookes. 

11/ Theal, Band III, Bls. 57. 

Itt/ ,Bi-ookes. 

IV/ Brookes. 
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, 

selfde sou doen; geen hoof sou gehoorsaam word ander dan 

die Koningin van Enge~and; op elke verjaarsdagvan daardie 

gebeurtenis moes In vet os na Kingwilliamstown gebring 

word as erkenning dat hulle op die land van die Koningin 

w~~n; towery en veelwywery sou voortaan afgeskaf word - In 

begriL' soos die laaste, b.v. kon die Kaffers nie begryp 

nie, maar in alle geval het ons tog hier In afwyking van 

die Verdrag-stelsel. Smith tree streng op en hy wil op 

die manier In indrul<:. nalaat by die'Kaffers. 

Hoofde wat hulle goed gedra, beloon hy met gifte en 

gee glad geen persente waar die gedrag dit nie reg?erdig nie • 

Meesal gee hy landbou gereedskap en ander artiekels wat waar
• 

de het om beskawing aan te moedig. 

Hierdie keer word die uitbreiding van Brits gebied goed

gekeur deur die Koloniale Kantoor nle omdat die reel is nie 

maar omdat dit blyk dat daar gcen,betere oplossing van die 

Kaffer moeilikheid was nie. 

Smith wou seker maak dat die land behou sou word, en 

,hy reken dat milit~re dorpe net die regte iets BOU wees -

• so word vier milit~re dorpies aangelfi, .Tuanasburg, Woburn, 
.. 

Auckland en Ely. Vir In tyd lank het alles taamlik reel-

matig gegaan in Bri ts-Kaffr;':iria, en di t het gelyk asof die • 

begeerte op vrede werklik verwesenlik was. Dog mettertyd 

het die Kaffers begint herstel, voorbereidings gemaak en 
.r~ ,~ ~- ~ 

die bepatings begint verbreek. En ten spyte van die nuwe 

skikkinge en verdere voorsorgsmaatreels het oorlog uitge-

breek teen Krismis 1850. Groot verwoestinge is aangerig en 

dit sou nie aan Sir Harry Smith oorgelaat word om weer die 

vredeste~me te dikteer nie. 

In die loop van die oorlog is hy teruggeroep deur die 

·ironie van die noodlot op voorwendsel dat sy vootsetting 

• 

• 

van vyandelikhede nie streng genoeg was nie. Die reuse taa"k 
'-, 
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word toevertro~ aan Sir George Cathcart. 

Met meer troepe tot sy beskikking slaag hy daarin om 

die oorlog suksesvol tot tn einde te oring. En die voorwaar

des wat hy stel wys ongetwyfeld dat die Kaffers in aIle geval 

vir tn tYd onderwerp was. 

Hierdie skets van die voorgeskLedenis v&n die Oos-grens 

kwessie en die trapsgewyse ui tbreiding ve.n blanke beheer -

telkens gemaak.as tn middel tot oplossing van die moeilikhede, 

waarvan die skepping van Brits-Kaffraria die ,laaste produk 

is- bring ons tot die meer volledige beskouing van die ver

skillende vraagstukke in Brits-Kaffraria vanaf 1853 tot 1866 

met inbegrip van die ontwikkeling van die naturelle politiek 

VDn Sir George Cathcart. (18~2) • 
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A NATURELLE';:' POLITIEK IN BRITS , ICA:F]'RARIA 1853-66 

'. 

• 

Die oo~eenkoms gctref deu~ SIR GEORGE CA~CART en die 

ontwikkeling van sy planne vanaf 1852. .. 
t ( 1) F AKTORE EN OMST ANDIGHEDE WAT SY REELINGS BEIl'i\1LOED 

'Gelei deu~ die du~e onde~vinding van die vorige outori-

teite in verband met die Oos-g~ens-kwessie, kom Sir Geo~ge 

Cathcart om 'n doe1tre~fende skikking te trek. 

Die Kaffers is nog a1tyd in h~lle vestings, ofskoon 'n 

weinig mismoedis deur die feit dat die ammuniesie skaars 

is en die tuine baie vernie1. Cathca~t sien duide1ik dat die 

}/ Kaffers uit ,die sterke vestings gedryf moet word en dat 

daar van terugkeer geen sprake kan wees nie - wat hy verower 

wi 1. hy behou. 

Die opstandige stamme moes streng onderdruk word. Hy 

beskou sake in hierdie stemming so pittig uitgedruk in die 

Grahamstown Journal van 5 Februarie, '1853, 

"Conquer and humble a Kafir, and he is suppliant and docile -

11/. waver, show weakness or even benevolence vvhich they nei ther I 
understand no~ al-'preciate and it is viewed simply as cowardice" 

Net die teenoorgestelde preek die sende1inge en fi1antrope 

in Europa. 

Die Ko10niale Sekretaris is ook al moeg vir die Kaffer

/1// Oorloa en Earl Grey in sy Dep~che van 2 Februarie, 1802 gee 

definitiewe instruksies dat oorlog nie geeindig moes word' 

a1vorens hulle volkome en onvoorwaarde1ik onderwerp 

po1itiek van die 1aaste 20 jaar moet verander word. 

is: Die I 
Daarin \ 

sal die Assistent-Kommissarisse wat reeds na die Kaap gestuur 

is hom help om 'n rapport op te trek waarin die nuwe politiek 

Correspondence with the Gov. of the Cape relative 
to the state of Kafir Tribes Vol. XIII. 

Archives. Despatch Bo. 54. 

11/ Grahamstown Journal, 1853. Public Libra~y. 

//1 1 Col. B.B. Minute of Cathca~t on the state of Native 
T~ibes. S. A. Public Library. 
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begeerte om oeskawing te'bevorder en die beke't'ing van die stam
:'b 
me te bewerk wat die parlement beweeg om die besittinge aan 

• te hou. 

Toe die 8ste Kaffer OCTaog uit breek ten spyte van die 

anneksasie van Brits-Kaffraria, het dit die vraag verrys of 

die poging reeds aangewend weer opgene~m moes word en of die 
• 

Britse gesag in Suid-Afrika nie meer ~egrens moes wees nie. 

Die antwoord sou baie afhang van die sukses wat Cathcart kan 
• behaal in sy optrede om die ontevrede elemente te versoen, en 

tn regverdige strenge naturelle politiek te skep - tn stelsel 

1/ "in which injudicious indulgence and that forbearance which J 
savages always attribute to weakness should be no less care- r 
fully avoided than injustice." • 

Die koloniste was net so begerig vir vrede en rus as . 
die Koloniale Sekretaris want hulle word gestrem in hulle 

vooruitgang veral nou dat wol en ander produkte tn groot 

item word. Die Suid Afrikaanse Republiek is reeds daar en 

gereed om koloniste te ontvang. So ook die Oranje 'Rivier 

Soesereiniteit. Gevolglik kom daa.J.' kompetiesie en en indien 

die grense so onveilig sou bly dan sal daar nie veel kolo

niste in die Kolonie bly nie - waarskynlik het hierdie feit 
.. 

die Koloniale-Sekretar1s en die Goewerneur beinvloed • 
• 

8008 reeds ,--cangt::toon ui t o.ie De,p~che van die Koloniale-

Sekretaris van 2 Eebruarie, 1852 aan Cathcart gee hy die ver-

sekering aan hom dat hy ongestoord kan voortgaan om tn doel-

treffende skema. uit te werk wat voorsiening sal Il1aak vir die 
. 

bel'ange van die koloniste en die moederland ell vtr die "behoud 

en beskawing van die inboorling stamme in Suid-Afrika. Ter-

selfdertyd verbloem hy dit nie dat die Britse regering nie , 
baie opgenome met haar besittinge in Suid-Afrika is nie, en 

hy'wanhoop selfs vir die toekoms mits Cathcart tn oplossing 

kan vind. Sy ta.ak is dus nie so maklik nie. 

1/ Col. B.B. Minute of Cathcart. 
u 

~espatch from the Secretary of State 2nd Febr., 1852 •• / 
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Die mense is vntevrede 001' die toestand op die grens

afgesien van die naturel~e is Willem Uithaalder ook met sy 

Hottentotte op die grens wat onheil bewerk. Hy moet aandag 

gee aan die ontw"ikkeling van die Kaap' Kolonie i.n die rigting 

van selfbestuur - die volgende jaar word verteenwoordigende 

reger.ing ingevoer. AaBdag moet ook gaan na die Oranje-Rivier-

Soeser~initeit wat nog In Britse besitting is en waar daar 

wrywing is tussen Basoetoes en die blanke - maar wat in die 
• 

volgende jaar opgegee word - te veel koste, verantwoordelik-

heid en opoffering daaraan verbonde. Direk op die grens van 
• 

die Kolonie woon Morosi. Hy is 'n afhanklike van van Mosesh .. 
J/ en hy word beinvloed deu}' hom. Mosesh wfl gl1aag sien dat die 

tyd 3an die Kolo~ie geokkupeer sal wees, sodat hy sy hande 
1\ 

los kan he. So is Morpsi 'n bron van onrus, hy verleen steun 

aan die Tambookie reoelle. Troepe sal Cathcart nie alte ge

maklik weer kan kry nie want die Krim Oorlog is aan die gang, 

en Engleand het haar troepe daar nodig. 

Gelukkig vir Cathcart is die noordelike grens van die 

Kaap Kolonie in die tyd no£ taamlik rustig. Al die genoemde 
faktore moet hy in aanmerking neem, terwyl die Bste Kaffer 

• 
Oorlog in volle gang is. Dis om dit tot 'n suksesvolle einee 

te bring dat hy na Suid-Afi'ika gestuur is en hy probeer om' 

daardie vert roue en verwagtinge nie te skok nie. Deur sy 

poli tiek om alle vyandiggeeinde'" starnme 001' die Kei te dryf 
. 

slaag hy daari-n om die oorlog suksesvol te eindig. • 
Kreli, die eientlike groot hoof van die Kaffers, woon 

Oos van die Kei en daarom word daar geen territoriale ooreen

komste met horn gemaak nie. Aan die ander kant weer was al 
• 

die stamrne in Bri ts-Kaffraria nie in opstand teen di e Koloni e 

nie en die terme van die vrede staan in direkte verband 

daarmee. Somrnige het neutraal gebly. andere weer het aan 

die kant van die Kolonie geveg. Maar die meerderheid het to~ 

in opstand gekom. 

Y Col. B. B. Minute of Cathcart on the 
State of native tribes. Pu bli c LibmlY, 

• 
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Die wat neutraa1 geb1y het of teen die opstande1inge 

geveg het, moes natuurlik be10ning ontvang,'vandaar dan die 

ingewikkelde terme W~Ar een groep Kaffers toegelaat word 

om in die land te bly w;~ar andere weer geen genade verleen 

is nie. Nie aIleen is die Kaffers wat betrokke is in die 

oorlog nie, maar ook die Hottentotte van Kat Rivier, vorige 

vriende van die Kolonie en aanhangers van die sendelinge. 

Die sondebokke skyn te wees die GAlKAS onder Sandielie, ' 

Makoma, Anta en Oba; die Imidange onder Tola; die Amambala 
~/ 

onder Stock; die twee Nlambie opperhoofde seyo1a en Umfondisi; 

en 'n deel van die Tembus onder Mapasa - die ander deel onder 

Nonesi het neutraa1 geb1y en Oosw~arts getrek om nie in die 

oor10g ges1eep te word nie. 

Die Fingoes het teen die rebelle geveg - so ook die 

Amagunukwebe onder Pato en Kama.; die Amandlambe onder Umkayi; 

die lmidushane onder Siwani; TOise, C'obus Congo en Jan Tsat-

shu. 

Met uitsondering van die reeds genoemde N1ambie opper-! 
• I 

hoofde het al die Nlambies getrou gebly en nie die rebelle I 
• 

gehelp nie. 

Umhala (seun van Nlambie) het stil gesit ofskoon baie 

van sy vo1gelinge teen die regering geveg het - hy het a~tyd 

6uspiesie verwek. 

Pato het diG hoofweg naby Oos-Londen skoon gehou en 

en het beskerming verleen vir die transport waens; Kama 

het baie gehelp in die verdediging van Whittlesea; Umkayi het 

slag beeste sebring van Fort Peddie na Kingwilliamstown, 

en Siwani het die possakke vervoer'op hierdie pad; Jan ~aat~ 
- ~,~-.--~,--------

·shu het onderneem om die weg tussen Fort Murray en Kingwil-

liamstown oop te hou, maar so baie ~an sy mense was by die 

vyande en sy eie gedrag was so onbevredigend dat die Goewer

neur hOffi by die vrede beroof het van 'n stukkie van die 

J() .Col. B.B. Minute of Cathcart on the state of Native Trib~s 
{b)~l~. Bt"J3. state of ~afir _Tribes Vol. XIII. Archives. 
t~/ oc aIDa l. on 12th !,-P~l.l '. 1802. , Qo,v.~:r:~ent Ga zette. 

• 
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• 
grond in 1848 aan hom toegeken. 

(2) WIE GAAN IN BRITS - KAFFRARIA WOON NA 
DIE OORLOG? 

• 

Waar daar so baie bondgenote is, is daar altyd In ver-

deling van die buit, en hier was dit in kleine mate ook die 

geval. 
1\ In sy Proklamasie van 12 April, 1852, se Cathcart 

duidelik dat almal wat nie teen hom gegaan het nie sy vrierae 

~ was, maar al die rebelle moet gestraf word. Om verdere • 

Irj 

bloedvergieting te voorkom en vrede te verhaas, moet aIle 

opstandelinge oor die Kei gaan om nooit weer in hulle ou 

woning~ terug te keer nie. - Assistent-Kommissarisse MalPor 

Hogge, Mackinnon en Sub-Kommissaris van die Nlambies, 

Kaptein Maclean help hom met die optrek van die proklamasi~ 

.Die grond van die rebelle beskou hy as verbeurd verklaar, 
I , 

maar terselfdertyd moet die wat lojaa1 gebly het, beloon 

word. Vir Umhala wil hy spesia1e genade verleen ofskoon 

hy reeds eenkeer beboet is deur Sir Harry Smith. Hy het 

nooit openlik iets gedoen nie maar het tog sterk suspiesie 

nagelaat. - nogtans wil hy nie die NJanbie stamme teeq hom 

gekant h~ nle, veral daar .die grond va~ Umhala oop is en 

duS maklik te regeer, en hy het sy hande verder volgenoeg 

met die vyande wat reeds daar is. Met Kreli gaan hy hom 

nie verder bemoei nie, daar hy buitekant die Britse gebied 

val en omdat hy reeds swaar genoeg gestraf is. Hy moet • 

egter die boete betaal wat op hom debr Smith gele omdat 

hy die vyand gehelp en aangehits het. Sodra hy die beeste 

bring is alles oor. So nie dan word In Kommando teen hom ge-

stuur. • 
By al hierdie planne van Cathcart sien hy nogtans in 

dat ',n .. '.goeie voorbehoedmiddel beter as 'n geneesmiddel is 

. 
V' Imp. B.B. Archives. State of Kafir Tribes. Vol. XIII. 

I 

11/ Cathcart to Earl Grey (No.4.) April 20, 1852. 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

· ' ( 24) 
, 

Dit sou nie help om Kaffers uit te drywe as daar niks ge

doen word om te belet dat hulle weer terugkeer nie. 

Die gouste manier is om ongeveer 5000 g~reelde t70epe 

II daar te stasioneer, dog dit sou te duur wees, en die voor

dele van so 'n kolonie te hou is nie juis sigbaar nie. 

Dus reken hy dat die beste enmees produktiewe plan 

sal wees om die land van die rebelle in drie afdelings te 

/1 / verdeel. 
,.. 

In sy Depeche (No.4) van 20 April. 18;)2 sit hy 

uiteen waarom hy dit in drie verdeel en wat hy met elkeen ~l 

aanvang • 
• • 

( A) Die eerste is die deel wat aan Sandilie gegee is 

deur Smith. Dit bevat die gevreesde Amatolas. Die aard

rykskunde van die deel is interessant - die berg:evorm feitlik
i 

'n sirkel met digte woude en diep klowe waaraan baie strome 

hulle ontstaan te danke het (Keiskamma Hoek vorm 'n sameloop 

vir die strome). Oos en Suid van die berge is daar uitste-

kende weivelde. 

Hierdie pragtige berg natuurtonele laat ·vir Cathcart 

dink aan Switserland, en bring hom tot die gedagte ~at 
• 

sulke ywerige, geharde bergbewoners as die Switsers net 

die gewenste persone vir die deel sal weeSe So stel hy voor 

dat twee Switserse regimente van 700 of 800 elk daar geplaas 

sal word 

"with a view to ultimate colonization and based upon a sys
tem somewhat analogous to that of the enrolled pensioners 
i:n";New~Zealand.~l. ,'_ v~ T" >j.'~ ~ 

L 

Britse militere gepensioneerdes het in hierdie land nie 

veel sukses gehad nie as gevolg van onstandvastigheid en 
• 

gebrek aan aamewerking. Maar die Switsers staan baie mooi 

saam, kan goed skiet, is hardwerkend en sal sukses behaal 

as hulle ,'n weinig aanmoediging kry, want die land is 

• 
1/ Despatch (No.1) May 20, 1852 to Sectetary of State 

/(/ Correspondence rela ti ve to the State of" Nati ve 
Tribes •. Vol. XIII. Archives. 
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• 
vrugbaar en Oos-Londen is In goeie hawe. 

'" Hy het reeds ~o'n skema voor Earl Grey gele toe hy 
t/ , -nog in Enge~and was. Volgens d~t wou hy Switsers tussen twin-

tig en veertig jaar, waarvan die meeste getroud en met 

klein famielies, uitstuur. Hulle sou dan as soldate uitkom 

tot na die oorlog wanneer hulle grond sal kry. Hy beskou die 

Fingoes (ofskoon hulle altyd getrou was) nie as baie geskikte 

setlaars'nie, want daar sal altyd oorlog tussen bu~le en die 

ander Kaffers weeSe Al slaag hu~le ook daarin om die land 

te beskeI'm, sal dit n00 onproduktief wees want die 'land sal 
• • nie ontwikkel nie, en hulle net soas die ander Kaffers , hou 

• 
beeste aan vir niks. Da8_r word byna nooi t geslag nie, yelle 

en beeste word nie verkoo~ nie en beeste word net aangehou 

om mee te spog. 

(b) Die twe~e afdeling is die groot landstreek Noord 

van die Amotolas - dit l~ tussen die 'KliPPlaat Rivier en 

11/ die Groot Kei Ri vier met die Windvogelberg in die middel. 

Hierdie deel is geografies taamlik oop en het byna geen in-

woners nie. Dit het aan die Tambookies onder Mapassa be

hoart, maar gt;durende die 'Ie Kaffe'r Oorlog is sy stan:. totaal 

vernietig deur Koloniale magte sowel as deur die Tembu 

hoof, Umtirara dat hierdie gronde verbeurd verklaar is en 

aan die kroon geval het (die res van die 'starn kom onder 

Umtirara). Verdere aanspraak wat hulle nog kon h~ is 
, .rebel1ie. 

verwyder as gevolg van hulle deelneming in di~ "Hierdie deel 

wil hy 0pvul met Boere, en Majoor Hogge word met daardie 

doel beveel om Hollandse Boere in die Oranje-Rivier-Soeserein-

iteite. beweeg die ope deel te kom bewoon. Cathcart neem • 

~. 

/ 
1/ Despatch to Pakington (No .1) Yay '20, 1852. 

II/Cathcart's Despatch of April 20, 1852. 
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• 
,ALlS ongelukkig die.moeilikheid van te min Eurilpeane in die 

(Vrystaat) nie in aanmerking nie. 

(c) Die derde afdeling is die land wat aan Seyolo en 

stock behoort, d.w.s. die driehoek vot'mige deel met die 

punt naby Kingwilliamstown en die voet op die Keiskamma lyn 

tussen Line Dt'ift en naby Fort Hare. Dit sal oo~ oopval 
• want hulle moet ook oor die Kei gaan. As tn eerste maatreel 

sal militere poste hiet'die deel skoonhou, en dan sal besluit 

word welke opperhoof met sy volgelinge hy daar gaan vestiig. , 

O~ die oomblik meen Cathcart dat Kama die getrouste sal 

wees. Weier hy dan gaan hy di~ Fingoes van Fort Peddie ~aar 
• 

plaas. Cathcart meen dus dat dit vir die Kaffers net so min 

daarop aankom as,vir tn hoender waat' hulle geplaas word." ~n 

so 'n nuwe woning kan daar geen sentiment of tradiesies of 

li,efde verbnnde wees nie, want die pt'ys is te nietig en die 

doel is te ontasbaar. 

( 3) HOE GAAN DIE LAND REGEER WORD? • 

In Brits-Kafft'aria sien Cathcar't groot moontlikhede, die-

)y gt'ond is vrugqaar, water en hout is volop en Oos-L9nden is 

'n·goeie hawe. Die natuurlike bronne sal bewys meer dan genoeg 
• 

ver'goeding te wees vir' die gewone laste verbonde aan uit-

breiding Van gebieae. Al wat nodig is. is 'n goeie bestuur. 

In hierdie gebied - Brits-Kaffr'aria wat buitekant die grens 

van die Kolonie val - woon die Kaffer stamme onder' hulle 

verskiilende hoofde tn soort van f~odale organisasie. 

Eienaardige gewoontes word aangetref onder hulle sommige baie . 
afkeurenswaardig maar ander van genoegsame doeltr'effendheid . 

om die regering en "rude justice" in die hande van die hOQ~ 

man en sy raadgewers te plaas. Hy stem heeltemal saam met ' 

sy voorganger dat Brits-Kaffr'aria nie onder Koloniale wette· 

;VCathcart to the Rt. Hon. Pakington, May 10, 1852 
Despa.tch No.1. 

• 

• 

, 

• 

• 
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sal val en ook nie tn deel sal uitmaak van die Kolonie nie. 

Dis die geloof in die tyd dat koloniste nie genoeg takt 

sal h~ om inboorlingstamme te regeer nie. Hierdie idee dat - , 

inboorlinge uit Engel~nd regeer moet word, loop tot laat in 

die geskiedenis van Suid-Afrika. 

• Dog Bri ts-Kaffraria kan ook nie opgegee word nie. Te 

veel Europeane is reeds toegylaat om hulle daar te vestig en 

1 dit sal vir die Kaffers tn teken wees dat die Britse regering" 

/ 

bang is. Dit sal oorlog bevorder en die stamme wat reeds ge
A 

bied verloor het, sal dit weer wil terug he, die gebergtes 
• 

val dan weer in hulle hande en dieselfde Kaffer oorloe sal 

weer hervat moet word. 

Onder Britse soewereine toesig moet die verskillende 

hoofde hulle stamme regeer met so weinig inmenging as 

moontlik. Hulle moet tn medium vorm tUssen die Kaap-Kolonie 

en die minder ont,wiklcelde starnme buitekant die grense van 

die Bri tse gebiede. 

Cathc$rt reken dat d~e Kaffers in Brits-Kaffraria nog 

te onbeskaaf is om Europese wette te verstaan • Dit kan 
• 

eers gebeur as beskawing hulle leefwyse verander het. 

Die beste manier om hulle te regeer is deut' hulle 

hoofde.· Maar die hoofde moet ondersteun en ~elei word deur 

tn Europese beampte. Op die manier kan beide die hoof en 

sy volgelinge doeltreffend regeer word. 
,. 

Terwyl Cathcart sulke planne voor oe het, is die oor10g 

I~~reeds op die steil afdraend na die einde. Kreli is swaar 
• 

gestraf omdat hy nie die boete betaal het nie - tn les vir 

al die ander Kaffers -; die Kaffers is byna almal oor die 

Kei en net onsigbare gedaantes kruip nog weg in hu1le 

skuilhoeke; blokhuise is opgerig by strategiese punte waar 
, 

state of Kafir Tribes Vol. XIII Archives. 
~. Despatch to Secy.' of state (No. 54) Febr. 11, 1853. 
,~, Despatch (No.1) to Pakington May 20, 1852. 
lyCathcart t s Despatch to Pakington (No 27) sept. 20, 1852. 

• 
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dorpe aangel~ kan word. So begint Cathcart te dink dat vre-

de gesluit moet word. Die bietjie voordeel verbo.nde aan die 

uitdrywe van die.klompie wat agter bly, sal nie die koste 

regverdig nie. 

Ry gaan dus na Kingwilliamstown en hou 'n vergadering met 

die ,IAmbiehoofde.. Daar l~ hy weer nadruk daarop dat die 

Gaikas nooit weer toegelaat sal word am oor die Kei te kom nie. 

Maar sy optrede is nie meer so streng as die vorige besluite 

nie. Hy moedig weI nie Gaikae aan am terug te keer nie, 
,.. 

maar se tog 

ttl will not hunt out or distrust such of their people whom 
you may have allowed to come into your lands so long as they 
,bey the laws and do no harm and that you'll be answerable 
for their goo~ conduct." 

Hier maak hy die bepaling meer rekbaar vir die Gaikas en moei-
• liker vir die Nlambies daar hulle aanspreeklik gehou word vi~ 

die handhawing van·orde. 

Die opstandige hoofde sal as gevangene behandel word in-

di en hulle oorgee, maar hu,~le lewe sal gespaar word. Hy s~ 

verder 

"!hough I will pardon the people who will lay down their arms 
, 

and return to their duty, if I hear of anyone of the rebel 

chiefs being received in your country or concealed in it, I 

will send a patrol to seek him out." 

Hierdie bepaling laat genoeg ruimte vir heelwat GaikAs om 

terug te keer. 

Sy plan is om vir Kama in die land van Stock te plaas, so-
11// 

I dat hy en Siwani, albei bevriende hoofde die grens 0pvul van 

die Amatolas tot die see. Die Gaika gronde sal dan oop wees 'vt 

vir kolonisasie as daarvoor net genoeg geld beski~baar is. 

Hierdie ope grond~ sal groot genoeg wees om ook gebruik te 
• 

word vir die 

"Absorption of the increased number of the followers of the 
faithful chiefs which must unavo.dably result from the expulsinn 
and dispersion of the Gaikas, even though the greater body 
should have preceded or be disposed to follow their leaders 

Y Despatch (No 30) to Pakington Oct. 12, 1852. 
'ycorreSpondence witk Gov. relative to the State of Native 

Tribes Vol. XIII p, 181. 1t1 \ A •• •••• p. I? g' • 
'\~; , 
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acro ss till! Kei." 
•• 

Cathcart is reg in Ioverre hy meen dat die aanhang van 
• 

die agterblywende hoofde groter sal word dear die uitdrywing 

van die Gaikas. Vir die Kaffer is dit gemakliker om onder In 

• hoof te staan dan die Eu;ropeaan. Baie sal di t doen net vir 

eie gerief. En dit moet onthou word dat anderkant die Kei 

Rivier geen wonings en beeste vir hulle was nie. Dit was vir 

hulle In vreemde land met geen sentiment aan verbonde nie • 
• 

Die land was nie oop nie, maar reeds bewoon, en dit beteken 

dat hulle nie saam kon gaan woon as 'n nasie in een bloke 

Hulle sal'moet plek soek tussen die Kaffers wat reeds daar 

woon, en dit was nie seker of hu~le In baie hartlike welkom 

sou geniet nie, Eie bel~ng sou dus 'n groot rol speel, en 

daarvoor is ~e land wes Vdn die Kei miskien die beste. 

Stadigaaa drywe Cathcart ook weg van sy Switserse kolon- I 
isasle skema. Die Britse regering laat die saak sloer en by 

die gebrek van ondersteuning moet Cathcart maar sy planne 

skik na omstandighede dit toelaat. Hy neem sy toevlug na . , 

Kaffers, vanVli(j se getroukeid en grille die vrede en veilig

heid van die land baie afhang.' 'n Gereelde troepemag sal weer 

altyd nodig wees, en die moontlikheid om die land te verower 

by wyse vanbeskawing en mense wat yrede en orde kan bewaar, 
• 

word aansienlik verminder. 

" In sy depeche (No. 36) van 14 November, 1852 aan die . . 
Koloniale-SekretaTis sit CathQart sommige van Ey planne uiteen 

(die brief is gerig aan die Commanding Royal Engiheer, Kaapstadj 

waarin 'n ontwikkeling en afwyking in sy ou skema te bespeur 

gaan hy 'n streek van 2 my 1 " 
I 

is. Rondom die milit~re poste 

uithou waar daar dorpe aangel~ kan word en waaruit suksesvolle) 
\ 

. . 
verdediging k~n gaan. Die Hoof-Kommissaris van Brits-Kaffraria 

kry opara5 om die afbakening te reel met elke hoof. Maar 

Cathcart is 'n praktiese man en beveel dus dat dit nie op die 

landkaart gedoen moes word nie - die Kaffers verstaan niks 

daarvan nie - maar volgens se~ere kenbare plekke in die natuur 

wat maklik te begryp is. 
r Imp. B .B .• , state of Kafir Tre~s Vol XIII Arcbi ves. ( 
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Dit is van toepassiag nie aIleen op gebiede van bevriende 
• 

hoofde nie maar ook op die nuwe verowerde Gaika - gebiede. 

Hierdie gevreesde Gaika - distrik wil Cathcart fn 

"ROYAL FOREST" maak. Daar sal verskillende rnilitthe:.poste ( 

weLs met die omtrek van 2 my I vir uitbreiding. Hoeveel van 

die gebiede artillerie besitting (Ordnance property) gaan 

wees, weet hy nog nie: 

"but an area around the central keep which I intend invariably 
to reselve for defensible purposes and as a.place dfarmes, 
andall:grotind occup:i!ed by troops who have regularly hutted 
themselves according to plans laid down and approved by officer~ 
of the Royal Engineers which I invariably insist upon, I will 
at once declare Ordnance property." 

Om 'n kompakte organisasie te h~ en 'n goeie stelsel 

vir die opvulling van die gebieu waar die Gaikas gewoon het, 

en om te belet dat hulle weer terug sal kom, beveel hy aan 
/ 

dat (as die deel nie spoedig gevul word nie) by elk van die 

poste (met 2 my 1 deursnit) koloniste te plaas onder toesig 

van die Hoof-Kommissaris van Brits-Kaffraria. Die eiendoms-

regte is voorlopig en geen aanspraak op vergoeding sal in 

aanmerking geneem word nie. Hulle kan die weiveld en vuur-

maakhout van die dorpsgronde gebruik t maar die nie tn reg nie. 

Almal moet ~inne sekere perke bly. Huise k~n alleenlik ge

bou word na goedkeuring van die Royal Engineers omdat die 

begint van hierdie wonings die aanl~ van 'n toekomstige groot 

)lorp mag weeSe 

In a·lle geval moet veiligheid en. verdedigbaarheid die 

" groot vereiste van die ligging en aanle weeSe Selfs in die 

keuse van tn begrafplaas moet die toekomstige moontlikhede 

in aanmerking geneem word - 'n baie wyse aanbeveling omdat 

dit nogal soms baie ongerief verskaf. 

Hierdie sodrt puntsgewyse kolonisasie i·s nie baie gesond 

vir die uitbreiding van 'n land nie. Daar moet 'n aaneen-

skakeling van koloniste wees vir die gesonde ontwikkeling 
• 

en ontginning van al die natuurlike bronne van die land. 
I 
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• Die voorwaardes wat Cathcart stel skyn tn weinig.te on-

aantreklik te wees om veel sulke koloniste te trek. Daar is • 
onsekerheid van grondbesit, hulle moet binne perke bly en 

bydra tot dit verdediging van hulleself. Nogtans hoop hy om 

sulke mense te kry onder die voorwaardes wat hy streng maak 

om tn herhaling van die geskiedenis van die vjer dorpies 

Ely, Juanasburg, Wo bu ;:."n ec Auckland t e voo rkom. 

Cathcart word in sy verwagting nie bedroe nie, want baie 

mense wat gedurende die oorlog geveg het, maak applikasie 

vir land nadat hy tn GOflwernements Kennisgewfn"" op ~12e Bebru
(/ 
/ arie, 1853 in die koerante laat verskyn, waarin die voorwaardes 

uiteengesit word vir die dorpie Keiskamma·Hoek (omdac dit die I 
verste ontwikkel was). Die dorp sal eel'S k~ein begint word, 

• 
maar na gelang van dnst~ndigheid sal uitbreiding ges.Kied. 

Erwe en groter stukke grond sal verhuur word aan koloniste 

op baie billtke terme, dog alle.s moet ingekamp word. 

Hy wil dus die snelle uitbreiding en rondtrekkery teen-

gaan. Hy is bang vir die wilde elemente op die grense wat 

so maklik oo,:te met die naturelle. Daarom bepaal hy verdeI' dat 

Eoldate get~igskrifte van hullt offisiere moet kry en ander 
• 

applikante weer van 'hmagistraat. tn Raad bestaande uit 'n 

magistraat, In beampte van die Royal Engineers en 'n lid 
.. . 

deur die Hoe-Kommissaris aangestel bepaal welke applikante 

geskik is. Ongevienste karakter5 wit- hy nie h~ nie. 

Die voorlopige gJondregte mag verander word in vrye be-

sit of mominale erfpag. Keur die Kroon die skema nie goed 

nie dan sal die koloniste kompemsasie kry in geld of grond 
• 

vir hulle veld en tuin oeste. Hout mag nie vir handel doel

eindes gebruik word nie. Landbou word besonder aangemoedig. 

• 

( 

So word gereeds~ap en saad gratis gegee as gronde geokkupeer 

word en vo'edingsmiddele word vir die eerste ses maande verskaf. 

In .ranuarie"J-1853 is die Oorlog·reeds sover dat - tens!tyte 
-ttt-------------------

f/ Imp. B.B. State of Kafir Tribes Vol. XIII p. 39. C. 

Archives. 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

( 32) 

• 
van die feit dat di~ oorlog m~t Mosesh so baie troepe uit 

I Kaffraria getrek het - hy aan Maclean kan skrywe waarin hy hom 

volmag ~ee om aan Kreli die vooreaardes van die oorlog bekend 

te maak. Die balans van 1000 beeste van die boete sal hom-

kwytgeskel word omdat die beeste vir Haar Majesteit net 

waarde besit in sover~e dit 'n teken van onderdanigheid is. 

Om di~ rede sal 'n klompie assegaaie net so goed wees mits 

hy verdeI' bel owe om sekere voorwaardes na tekom: Hy moet • 
die Gaikas toelaat om oor die ~ei te gaan; gesteelde vee moet 

uitgelewer word; diewe moet gestraf word; sy mehse mag nie 

oor die grens kom nie en so ook die Gaikas - oortreders moet 

uitgelewer word; Britse handelaars· en sendelinge moet hy be~ 

skerm. 

Indien die t.erme nie nagekom word nie, sal oorlog ver-

klaar en 10,000 beeste ge~at word. 

Hier kom Cathcart weer terug op beloftes maar hy stel 

gelukkig oak die straf ta8mlik swaar voor. Hy verwag miskien 

baie as hy reken dat Kreli sal ver~taan datuitlewering van 

beeste eientlik net 'n teken van onderdantgheid is. Vir Kreli 

is die terme nie onmoontlik am aan te neem nie,want'- 'n belofte 
• 

breek, weet hy, sal vir die witman net soveel moeite verskaf as 

vir hom. J 

Or.al sien Cathcart nou lig. Mosesh is gestraf', vrede is 

met Morosi gesluit en die rebelle is verneder, gestraf en 

gedwing om aansoek te doen vir vrede. Die klompie van die 

vyand wat nog nie die Kei oar is nie, is die koste en moeite 

nie werd om hulle uit te drywe nie. Hulle het reeds am 

genade sesmeek en versoek dat 'n stuk grond aan hulle gegee 

sou word waar hulle 1n vrede en rus kan woon • 

• Y Despatch (No. 49) from Cathcart to Secy of state Jan. 13, 1853 
I 

state of Kafir Tribes. Vol. XIII. 

II/Public Library. Col. B.B. Minute of Cathcart on the 
state of Native Tribes. 

t. 
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So meen hy dal die tyd aangebreek het 

"when it w0uld be safe, politic and expedient to extendl the 
Royal pardon to rebels now sufficiently humbled ana subdued, 
and, cOIJ.ecting them, place them in a new ccuntry where they 
can be more easily dealt with than .in the mountainous and 
forest districts they formerly occupied and unite them under 
the responsibility of a recognized chief who should have 
power to control them and be responsible for their conduet." 

Dis die kern van sy politiek soas hy dit uitgevoer h~t. 

Sy oOt'spronklike idee om hulle nie weer terug 001' die Kei 

toe te laat nie is reeds dood. Hy gaan hulle weer Wes van die 

Kei toelaat, maar hy laat die keuse van verblyf nie aa~ hulle 

001' nie. Hy gaan self die plekke aanwys. Nogtans sien ons 

dat hy hGm hou aan sy oorspronklike idee dat Kaffers regeel' 
\ 

moet iNoro deur hulle eie erkende h;:of, wie vel'antwoordelik 

vil' hulle gedrag sal weese Omdat geen regeerder invloe4 

\ 
\ 
, 

001' die Kaffers sal h~ behalwe die wettige ~rkende opperhoof ~ 
So vaardig hy dan op 2 W~ 1853 'N PROKLAMASIE uit. 

Hiel'die vel'keerd ingeligte mense wil hy tot vl'eedsame gewoon-
11/ 
! tes laat terugkeer, en maak hy dus bekend dat hulle nie toe-

gelaat sal WOl'') om na hulle vorige ve!'blyf-plekke terug te keel' 
/ 

nie. Alles behoort nou aan die Kl'oon en die sal daato~r' . 
beskik volgens eie goeddunke. Maar. die Kaffers sal tog 

toegelaat wOl'd om terug t e keel', waar hulle c)nl;ler die "ferant

wool'delikheid van hulle erflike ho'of Sandielie sal kan '/ioon 

in die land verder van die Koloniale grens. Dit wil ~~tus~ 

sen die Kei en die Nool'delike groot pad wat opgaan na die 

Windvogelberg, aan die N(joruelik~ mnt v,o.rd die begrens 

deur die Thomas Rivier en in die Suide deur die land van die 

opperhoof Umhala. 

Jammer is dit ongetwyfeld dat Cathcart wegdrywe van sy ou 

plan. Die Kaffers sien daarin tn swakheid. Die vraag is of 

-------------------~--------
!I Impl B.B. State of Kafir Tribes Vol. XIII Archives. 

Despatch (No 54) of February, 1853. 

Col. B.B. Minute of Cathcart on the State of 
Frontier Affairs june, 1853 Public Library. 

Kaart. 

., 

, 

• 
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di t nou juis die beste plek was om die-Kaffers te plaas. S-ou 

dit nie betel' gewees ~et.indien hulle tenmidde van bevriende 

stamme ~eplaas kon word nie? Hulle is weI vel' van die grens 
• • 

va.n die Kolonie, maar na aan Kreli, en Cathcart moes nie a.i.l.een 

die belange van die Kaap-Kolonie in ag geneem het nie maar 

ook Brits-Kaffraria wat immel's ook 'n Britse gevied was en ffO 
• 

naby die Kaffergevaar ~as. 

Hierdie distrik is ei~ntlik aan die bevriende hoof~OISE 

fh Nlambie hoof) gegee maar hy wC.s nooit in staat om besit 

daarvan te neem nie. VercJel het sy swak persoonlikheid die 
• 
vert roue van sy volgelinge in hom so geskok en afvallig gemaak 

. . 
dat hy nie met veiligheid die land kan bewoon nie. Dis te 

naby.aan die grens vaL Kreli en daar is te veel Gaikas. Daar-

om moat hy in ruil daarvoor 'n deel van die verbeurde Gaika -
, 

gebied kry - tusse~ die Noordelike grootpad en die voet van die 

Amatolas by oie Kabousie Nek en Mound Ke~pt en Suidwaarts . . 

tot by "Yellow Woods" sewe mjl van Kingwilliamstown. 

Die genade wat verleen word aan die opstand~linge het 

sekere voorwaardes daarby: • 
(a) SANDIELIE as teken van onderdanigheid moet 

I 
100 gewere (behalwe die deur die Kaffer poliesie gesteel) 

uitlewer en moet verantwoordelik word vir die gedrag van 

die Gaika starn. 
• 

(b) Hy en almal onder hom 'sal getrou bl,} aan die 

Koningin en die bevele van Haar Kajesteit, wat deu~ die 

Goewerneur en die Hoof-Kommissaris Maclean gegee word, ge-

hoorsaarn. 

(c) AIle minder:}aardige hoofde moet hulle wapens 
It. 

neerle en die bevele gehoorsaarn andel'S word hulle as 
• 

Despatch to the Secretary of state (NO. 54) Febr.ll, 1853. 

/ Cathcart"s Proclarriation of 2nd March, i853. 
f 
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.. 
voelvTY verklaaT. Die grond waaT hulle mag woon sal 

aan.hulle gegee wOTd,ieur Sandielie in die gebied aan 

hulle te~eken. 

(d) Sandielie word ook aanspreeklik gehou ViT die· 

veiligheid van die Grootpad (GTeat High Road) en die be-

sittinge van die reisigers op dieselfde manier as Pato 

en Siwani die groot paaie deur hulle gebied moet beskerm. 

Hierdie vergunning word nie buitekant Brits-Kaflraria ver

leen nie. As hulle in die Kolonie kom word hu~le gestraf. 

So ook as "hulle die Amatolas besoek. 
• 

Hottentotte mag nie in die gebied san die Gaikas gegee, 

woon nie sonder toestemming van die Gone-rneur - ou bondgenote 

wil Cathcart skei. 

Verder word bepaal in die GOEWERNE1!.ENT SE KE1TNISGEWIWG 

VAN 8 MAART, 1853 dat die streek in Brits-Kaffraria waaruit 

"'"' -die Gaikas verban is, gehou sal wor ___ ~ as 'n "royaL forest" on-

der di e naam van liTHE ROYAL RESERVE." Volgens di e Kaart 

is die grense die volgende: In die Suide is dit die groot pad • • 
van Fort Hare na Kingwilliamstown en vandaar volg dit die 

groot pa0 na die Kei soveT as die "Lower Hangman's Bush, It en 

verderaan die Noordelike gToo-p pad wat na Windvogelberg lei, 

waar dit die Klaklazeli gebergtes kruis, en dan af langs die 

groot Noordelike be~~rens van die Amatolas by die Amatola 

punt verby tot die mond van die Chumie, en vandaar al met die 

Chumie of tot by Fort Hare. 

Hierdie reserwe wll Cathcart so spoedig moontlik opvul • 
• 

met die oog op wedersydse beskerming van die inwoners. Nie 

aIleen word Europeane daar teegelaat nie maar ook get roue onder_ 

dane van Haar Maj estei t val, na turelle afkoms--__ so word di t tog 

weer mobntlik vir Kaffers om in die gebergtes te kom woon. 

In aIle geva1- moet die nedersettings daar almal begint wor" 

Col. B.B. Minute of Cathcart on the State 
of Frontier Affairs. 

J 

• 

• 
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:16IiH' e:imal be~in'6 W8)?Q- volgens die reels neergeJ1 in die Goewer-

nements Kennisgewin6 van Februarie 12, 1853 waarvan reeds melding 

gemaak is. Die doel is verdediging, wedersydse'beskerming, en 

gevolgclik sal dit nie toegelaat word dat indiwidue ver van me

kaar op' groot ul tgestrekte plase woon nie. C athoar t wiL ook land 

spekulateurs uithou daarom duld hy nie groot grondbesit nie - die 
.~ ... -.~-.--

spekulateurs bly seIde daar en die grond bly feitlik oop. 

Nogtans sal landbou nie gest~em word nie, en aIle b~llkbare 

gronde sal oopgesit word vir .ebruik. 

Vir die FINGOES en ander LOJALE NATURELLE WAT REEDS 

IN DIE DEEL IS of hulle later daar mag b~vind word sekere 
•• reels opgetrek. 

( a) Daar sal tn Superintendent met 'n sa:laris van 

£200. p.~. en voer vir 'twee perde aangestel word viy die "Royal 

Reserve" wat sy bevele van die Hoof "Kommissaris van Bri ts-Kaffra-

ria ontvang. • 
(b) Vir koste van die land moet elke eienaar van 'n° 

aparte hut 10/- rekogniesie in die jaar betaal. 

(0) Hulle mag ook nie rond en bont woon nie maar in 

dorpies van tenminste 20 wonings. 

(d) Grond om tuin te maak en weiveld sal deur die 

superintendent uitgegee word - nie meer as 10 beeste per hut 

word toegelaat nie (Dit lyk 'n bietjie min maar hy w~l waarskyn

lik diewery voorkoill, soas ,Jlyk ui t die volgende bepaling). 

(.) Niemand sal toegelaat word om buite die dorpies 

te woon nie, en geen beeste sal toegelaat word om in die veld te 

roop as dit nie aan tn vaste dorp behoort nie. 

(t) By elke dorpie sal daar tn hpofman wees sy gemeen

skap gekies, en hy sal veTantwoordeli~ wees vir die spoor van 

gesteelde vee wat naby sy kraal verby gaan. 

(g) Die Hoof-Kommissaris van Brits-Kaffraria sal be-

1\ paal waar nuwe lokasies aangele of verskuif kan word. 
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(h) LDjale Kaffers wat by sendingstasies bly, kan 

dieselfde yoorregte geniet. Daar sal die sendelinge verantwoor~ 

lik gehou word. 

Op 12, Maal't 1853 kon Cathcart reeds 'n Goewernements Kenn~ • y gewing laat verskyn waarin algemene vrede afgekom.iig word. Hy 
• 

het toe al drie dae van tevore die hoofde by "Yellow Woeds" 

(naby Kingwilliamstown) ontmoet waar hy hulle die algemene 

versekering gegee het dat hulle vergewe was; en dat Maclean die 

Hoof-Kommissaris van Bri ts-Kaffraria hulle sal l' egeer met Brown

lee (die Gaika-Kommissaris) onder hulle om na hulle klagte te 

luister, hulle met advies te bedien en die beste vir hulle te 

doen. Uit die gesprekke is dit duidelik dat die Kaffers meen 
• 

dat die grond aan hulle gegee te klein is. 

del' baie vel'nederend dat hulle nie self 'n 

maar geplaas word in 'n land wat aan ander 

Rulle beskou dit ver

verbl;f kan kies nie, \ 

stamme behoort het. ( 

Die res van Brits-Kaffraria is betreklik stil, en die doel 

van Cathcart is om di t so te hou. Aan die grens van die Kolonie 

word net bevriende starnme geplaas. Die deel van die Roya~Reserre 

~. Suidwaarts, wat eel's aan STOCK' en TOLA behoort het, kry KAN~, 
~ 

• 

Aan sy Suidelike grens bevind SIWANI com. Kama is die laaste 

• Kaffer hoof wat in die Kolonie gewoon het (by Whittlesea) om nou 

te verskuif 001' die gl'ens en sodoende tn ketting van betroubare 

hoofde te vorm net 001' die grens. Verder af is UMKAYI en 

PAT 0 en heel in die Noorde is die "Royal Reserve", 

Riel' kry ons 'n soort segregasie met die Keiskamma as 
• 

skeiding. Rierdie hoofde meen Cathcart sal getrou bly om eie 

belang te behartig en ook omdat hulle besef dat daar geen Amato-

las vi r hull.e meer is nie. TOEIE SODS reeds gesien kry gebied 

naby Kingwi~liamstown, 

Verder bly die posiesie van die ander bevriende hoofde fei~ 

lik onveranderd. 
I 

Deur die skikkinge hoop Cathcart dat die Gaikas in toom gehu 

kan word. Hulle is vel' van die grens van die Kolonie; Suid van 

Col. B.B. Minute of Cathcart on the State of Frontier T ri bes 
.' . 

~1.~ I~- 3, 
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hulle is bevriende hoofde; die ''Royal Reserve" grens aan die Wes-

te kant en daar gaan hulle nie geauld word nie; Noora daarvan is(' 

tn sterk en digte boerebevolking aan opkom in die W1NDVOGELBERcr 
r_ {- -,. -

S~IEIK: Net Noord daarvan het tn digte boerebevolking by ~ueens-

town ontstaan - sterk genoeg vir eie'verdediginGo Die plan,is 

nog net om hulp te kry vir die nuwe bevolkins om die Gaikas ~e 

regeer en die pad van Oos-Londen na die Noordelike binnelande 

vir handel te open. Die hulp sal gekry word in die burgerbevol

king wat Cathcart in die Win~gelber~ distrik wil vestige Hier-

'die gebied meen hy om 'n deel van die Kolcnie te maak deur dit 
, . . . 

by Q,ueenstown te voeg en qit van Brits-Kaffraria af te skei. 

Dit vorm 'n goeie eenheid. Die Windvogelberg-streek het eers 

aan die Tambookie Mapassa behoort, maar die grootste gedeelte 

van sy ge~ied het eientlik in die Kolonie geval. Sy gebied is 
• 

nou verbeurd verklaar en daar ontstaan dus aan albei kante van 

die grens ope gronde. Die grond is na regte eert en dis net 'n 

onbevredigende grens, die Swart Kei, wat-dit in twee verdeel. 

Die Noordelike deel is reeds opgevul met burgers en hy 

reken dit sal makliker Wees om die Windvogelberg-gebied ook op 

te vul as die twee gebiede by mekaar g~voeg word - dit sal ook 

"squatters" uithou. Geografies vorm hulle een, en 'n natuurlike . 
grens is tog daar, namelik, die Amatola-gebergte. Werklik was 

daar nooit verband tussen hierdie distrik en die ~ientlike Brit~ 

Kaffraria nie - die Hoof-Kommissaris het hom nooit daarmee bemoei 

nie. 

Oorspronklik het dit behoort aan die Boesmans onder Windvogel. 

Na sy dood is sy mense uiteen en die ope gronde is toe aan ~-

passa gegee. Hy het dit nooit behoorlik bewoon nie, en deur sy 

deelname aan die rebellie is d~t verbeurd verklaar. As die ~pe 

grand nie geokkupeer word nie dan sal onwettige persone daar 

kom woon. Dus gaan hy dit 0pvul met koloniste en die magistraat 

van Queenstown se jurisdiksie uitbrei aan albei kante van die 

Swart Kei, 
--------------------

(1) Archives. Col. Office. Despatches to the Secretary of 
1852-53. (2) Despatch to the Secretary of State Aug. 1853 
state of Kafir Tribes Vol %1:1. 

~4~ /~- rw:{. 

state. 
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Dis In feit dat klein riviertjies wat deurgery kan word, 

as landelike skeiding nie doeltreffend is nie, en die vo1 6 ende 

aanhaling vat dit mooi saam: "when placed between, countries 
v subject to different laws or forms of government. are a nev~r 
T failing source of litigation, misunderstanding and dispute ahd 

afford too frequently the means of defeating or evading the 
ends of justice". 

Die aanbeveling en stap van Cathcart het Newcastle, die 

Kol Oni ale Sekretari s, goedgekeur in sy~ dep~che van 13 Oktober, 
11/ 
1 1853 eD op 7 Maart, 1854 is Letters Patent uitgevaardig tot 

daardie effek. 

Maar Cathcart wil nog verder seker maak dat die Kolonie 

absoluut veilig is. So word milit~re poste in die Kroome ge

bergtes opgerig en by Blinkwater (Kat-Rivier nedersetting) word 
• 

A 
In dorpie aangele. In Viktoria is plase so naby mekaar uitgegee 

dat hulle mekaar kan help. 

By al die moontlike plekke waar onheil kan uitbroei wil hy 

In voorbehoedmiddel stele Hy is In milit~re man en het altyd 

forte en fortifikasies in sy geheue. 

Om die grens van die Kolanie nog verder te beveilig wou hy 
'1// 
/ nog omtrent 250 Berede Poliesie aanhou. Hulle sou bygestaan 

word deur die Fingoes. Aan die getrouheid van die Fingoes, reken" 

hy, is nie te twyfel nie - hulle ,word nog al~yd meer haatdraend 

teenoor hulle vorige onderdrukkers. Vier Fingoe Kompanies 

van sestig man elk, met,ag offisiere WLU hy aanhou en die daad 

sou genoeg wees om die lojaliteit eG goedgesindheid te bewaar. 

Dit sou maklik wees om ongeveer 1000 Fingoes in een dag by-

een te vergader as daar oorlog uitbreek, maar dan moes hulle 

min ofmeer In organisasie besit. Dit wou hy doen deur baie van 

'1 hulle langs die Keiskamma ( aan die regterkant) in lmkasies te .: 

plaas. So word hulle tussen die koloniste en die Aaffers as In 

skeiding geplaas. 

Vir die Poliesie en die Fingoe Kompanies moes die Kaap K010-~ 

mie na 1 April, 1853 betaal. 1 
------------------ • A 

(1) Grahamstown Journal. Sept. 10 1853. (20 ~. State of Kafir 
Tribes. 1853-58. Public Library. (3) Col. B.B. Minute of Cathcart 
on the State of Frontier Tribes. (4) Despatch to Secy. of Statet 
No. 58 of 15/3/53. k I' , 

L 
\ 
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In Brits-Kaffraria word daar nog altJd In ta~ike sterk 

milit~re mag gehou om te belet dat moeilikhede weer herhaal word-
• 

Kingwilliamstown is die hoof kwartier. 

So probeer Cathcart op die Kolonia+e grens en binne Brits

Kaffraria aIle voorbehoedmiddels tref om geen herhaling van 

moeilikhede te sien nie. Die ou geskilpunt wat altyd die wrywing 

veroorsaak het. namelik, veediewery wil hy ook 'n plan mee maak. 

)I Die staat onderneem om diewe te probeer vang en straf, maar gaanl 

nie kompensasie gee vir verliese nie omdat dit baie keer } 
\ 
! 

nalatigheid aanmoedig. Beeste wat opgespoor word, sal nie aan 

hulle eienaar tE::rug besorg word indien nie behoorlik gebrand nie. 

As hulle gebrand is, sal hulle aan die eienaar afgegee word in-

• dien hy dit eis ninne In redelike tyd nadat kennis daarva.n in 

die Staatskoerant gegee word. So nie word hulle tesame met al 

die ongebrande beeste van koloniste wat oor die grens gevang is, 

verkoop en die inkomste gebruik vir die onkoste van die Poliesie 

inrigting by Viktoria. Cathcart pro beer die koloniste aanmoedig, 

al is dit op strenge wyse, om hulle diere ~p te pas en dit be-
• 

hoorlik te brand. 
to 

Dat vrede na al die reelings wat getref is bewaar kan word, 

twyfel Cathcart nie aan nie, as die koloniste maar net binne 
• hulle perke wil bly en die 'Kaffers, erkende Bri tse onde rdane, 

onde~ imperiale bestuu~geregeer word deur tulle a~. hoofde 

({VOlgens eie wette. 

Hard moet daar net nie teen £ulle opgetrek word nie, maar 
• 

hulle moet net oortuig word dat .weerstand nutteloos is. Ver-

soenende cptrede aan die kant van die beamptes van die regering sal. 

daardie onderdanigheid oewerk - (iets wat nogal te betwyfel is 

as die ondervinding van vorige jaae in aanmerking geneem word). 

In ~lle geval het Cathcart nle soos die ~eeste van sy voor

gangersopgetree ni~. Verdrae sluit glo hy nie aan nie. In 

plaas daarvan dikkee.r hy die terme (soos 
----------------

VGrahamstown Journal. July 18~ 1853. Govt. 
of Kafir Tribes. 1853-58.~")_Despatch to 
1853.' ~ 

Sir Harry Smith) en hy 
~ 

Notice. f.iI-) State 
Newc~stle Sept. 13, 
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neem voorbehoedmiddels om te sien dat die bepalings uitgevoer 
• 

wo~d. Hy is tn milit~~. Sy bepalings wys dat hy lief is vi~ 
• 

fo~te en verste~kte do~pe. In sy b~ief aan ~aclean van 19 Jan., 
A 

1854 se hy ook duidelik "military c~~t~_not Colonization is 
'the principle of policy which has induce:d ~ me to advise the ~e-V tention of Kaffraria as a ~epara te Government, independen t of the 
Colony of the Cape instead of annexing it a~ a new colonial di
vision or abandoning it altogether." 

Si~ Geo~ge Cathcart het nie die geleentheid gehad om self sy 

stelael lank op die p~oef te stel nie. Op 28 Maart, 1854 het 

Engeland aan Rusland oQrlog verklaa~ - dis die uitbreek van die 

K~im Oorlog - en aan die Kaa,pae Goewe~neur is die ee~ te beurt 
• 

geval om 'n belangrike pos in die lee.r te gaan opvul. So is hy op 

~614ei vert~ek met tn bietjie fLeer as 'n maand voordat die eerste 

Verteenwoo~digende Parlement in Suid-Afrika by:pen gekom het -

30 Junie, 1854. 

In hierdie tyd is die.toestande op die grens en in B~its

Kaffraria nog heeltemal bevredi8;end. M.aar dit sou nie so bly 

nie. Teen die einde van die j aar moet die Age~ende Goewerneu~, 

Luitenant - Goewerneur Darling ~eeds kla oo~ die Fingoes met wie 

Cathca~t so in sy skik was. 

SIR GEORGE GREY wat die stempel van 'n baie ve~sigtige man 
~-~ 

d~a oegint ook aan hu~le te twyfel. Daa~ is gerugte dat heelwat 

huwelike pla9svind tussen die Fingoes en die Kaffe~s. Die ge-

Iy ~gte is 'n weinig oordrywe maa~ huwelike vind plaas tussen die 

0/ Kaffers en die Fingoes as iets natuur1iks. So iets vind oral 

in die wereld plaas. Grey besef dat die Fingoes nou nie meer 
V) 

versprei is nie maar wel in groepe geplaas is, iets wat hulle 

• krag soveel sterkel' maak. Hulle gedrag word baie onbevredigend 

en hy meen dat meer troepe nodig is om die Fingoes en Kaffers 

vrees in te boesem. Die Gaikas soek baie graag toenadering tot 

die Fingoes want hulle grond is te klein en die ou Amat01as het 

hulle tog te lief. 

(1) State of ~-:f-i-r-;-;i-;;S-.-:;0-1-.--;;;.--(&-) Imp. :s.:s. State of 
Kafir T~ibes 1853-58. (a)Despatch to Secy. vf State. Dec 12, 
1854. (~) Despatch to Secy of State 19.Dec. 1854. 

• 
• 
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Reeds het die Luitenant-Geperaal In versterking van 300 

man geyra met In aanbeveling dat dit van Mauritius gekry moes 

word daar dit dringend is. Grey is ten gunste daarvan, maar 

hy wil nie die naturelle enige suspiesie gee nie. 

Waarvoor Sir George Grey bevrees is, is dat die taffers In 

groot Konfederasie sal vorm vir oorlogdoeleindes. Tussen die 

Vrystaat, Natal en die Kaap-Kolonie is daar In soliede blok 

Kaffers, en as hulle di t In, algemene saak maak dan sal oorlog 

• ..1\ 
teen hulle ernstige gevolge kan he. Dao.rby kom nog sy vrees 

dat die twee republieRe te wwak is om suksesvol hulle ~aturelle

probleme 09 te los. Daardeur kan die vrede in ander dele van 
" 

Suid-Afrika ook beinvloed word. 

• 

'ji Hierdie vrees van Grey word versterk oeur berigte van mense ) 

in Kafferland by Eerw. Calderwood wat 30 jaar in die land was en 

L~ 

die Kaffers goed geken en verstaari het. 
1\ 

Mosesh skyn In groot hand in die dinge te he. Dit kom voor . 
asof hy ged~rig bodes stuur na Kreli en ander hoofde om. die saak 

, 1\ 
warm te hou en verseker1ng te he dat wedersydse hulp verleen sal 

! word in tyd,van oqrlog. Openlik doen Mosesh dit nie, want hy is 

te veel van In diplomaat, maar uit die aantal verskillende 

berigte en die feit dat hy die Kolonie besig wou hou om also sy 

rol teen die Vrystaat aIleen te kan speel, skyn daar tog grond 

te wees vir die vrees van Grey. , 
Om die Kaffers met goeie invloed te oedien is hy na die 

• 
~ grens waar hy aan hulle duidelik gemaak het dat onaangenaamhede 

vermy moes word en dat vraagstukke soas teruggawe Van land altyd 

• op papier behandel moes word. Sekere persente is belowe en die 

stemming van die hoofde lyk beter te weese 

In alle geval wil hy samesluiting ten aIle koste voorkom. 

Volgens sy. meni ng' sal di e mili t~r'e kontrole-s telsel van Ca thcart 

altyd moeilikheid gee en die enigste oplossing ]~ in die BESKA-

WING en BEKERING van die Ka:t:fers. • 
(1) Despatch to Secy of State 22 Dec. 1854. Imp. 
of Kafir Tribes. (~ \..~'JI!i"~~~~ 
(3) Despatch to Secy. of State March 17, 1855. (~ Despatch to 
Secy. 30 Dec. 1854. tt) State rJ: Kafir Tribes Vol. XIV. t9) ~Desp. 
to Secy. of State February 14, 1855. 
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SY POLl TlJi..K: - • • 
Hy wil invlocd kry oor al die Kaffer rasse tussen Natal en 

Y di e Koloni e. En dit gaan hy doen deur (a) hulle op publieke wer-

ke te gebruik - daardeur sal hulle land geopen word. (~) "by 
establishing institutions for the education of their children 

• 

~ the relief of their sick, by introducing amongst them insti
tutions of q civil character suited to their present condition; N.]t 
and by. tliese and other like means to attempt gradually to vvin '. 
them to civilization and christianity and thus to change by de
grees our at present unconquered and apparently irreclaimable 
foes into friends who mas have COJ.illon interests wi th ourselves" • . . 

Hier in kort die doel wat Grey voor oe het. Waar die meeste 

van sy voorgangers die w~pen wil gebruik O~ die vraagstuk op te 

los wil hy sielkundig te VJ~rk gaan. 

HOE VOER HY BY PLANN]; UIT? 

(a) Deur Immigrasie (word in 'n ander hoofstuk behandel). 

(0) Deur die opristing van hospitale, industriele skole, aaft

l~ van publieke werke, paaie en die indiensneming van Kaffers. 

(c) Deur 'n verandering in die regstelsel van die Kaffers 

aan te bring. 

Vir so 'n skema is egter baie geld nodig. Hy meen die 

koste sal ongeveer £45,000 per jaar bedra, waarvan Engeland 

-£40,000 moet by-.-dra, die Kaap-Kolonie sal die ander gee omdat 

sy grens dan ook veilig sal wees. ITa die derde j aar hoop hy 

sal ~ie SOl~ elke jaar verminder totdat na ag of tien jaar die 

natuurlike bronne van Brits-Kaffraria reeds sover ontwikkel is, 

dat Groot-Brittanje geen hulp meer hoef te gee nie. Oor die 

algemeen sal dit dus vir Engeland 'n besparing en nie 'n uitgaaf 

wees nie, as dit in aanmerking geneem word dat die Bste Kaffer 

Oorlog £1,000,000 per jaar gekos het, en onder die nuwe .skema 

hoop Grey sal daar nie weer oor10g wees nie. 

Waar Cathcart Brits-Kaffraria aan die Kaffe~s wou laat en • 
die land net onder streng milit~re kontro1e plaas, wil Grey 

Europese immigrante daarheen kry om vir die verdediging van die 

land te sorg en verder by te dra tot die beskawing, die koloni

s~sie, die bekering van die naturelle en die ontginning van die 

Land. 

Die voorgeste1de planne 'van Grey het 'n goeie indruk by die 

(1) Despatch to Se~_ 
Tribes VOl • .x:LV •... 

state of Kafi r 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

(44) 

Ko10nia1e'Sekretaris gemaak. Hy be10we sy ondersteuning, maar 

f tege1ykerterd sien hy baie struike1b10kke. 

immigt'ante gekr'y kan word om na Bri ts-Kaffraria te gaan en die 

Sal daar genoeg 

•• nature11e stamme daur beskawing te oorwin? In Austra1ie word 

die inboor:J-inge in toom gehou deur die mi1it~re Kolonies, maar 

daar is dit "husbandmen exercised as soldiers and not of soldiers 
turned into husbandmen." Sal die gepensioneerde immigrante wat \ 

Grey hierheen wi1 kry dit ook kan doen? 

Tenspyte van die moei1ikhede wil Lord Russel sy hu1p ver

leen omdat die saak opge10s moet word, nie l.mdat Groot-Brit

tanje die besitttin8e van Brits-Kaffraria wi1 behou met (lie oog 

op uitbreiding van gebied, want "so far as the interests of 
this empire are concerned.British Kaffraria might be abandoned ••• 
without any injury to the power of the United Kingdom and with' 
con'Siderable saving to its finance." Maar die vervu1ling van 

tn eerbare plig teenoor die Britse ko10niste, die behou van 'n 

posiesie wat verkry is teen grote koste van mense en geld, en 

"views of 'comprehensive and vigilant hUfl1S.nity induce Her MajestYs 
Government to take a very ,different course. Her Majesty impel1~ 
ed by these~lgh motives, approves therefore of the general 
line of policy which you propose to' adopt." 

Verder belowe hy ook die £40,000 vir die uitstuur van ge-

pensioneerdes, maar die Ko10mia1e Parlement moet ook sy onder-

steuning en geldelike tu1p verskaf. As die skema 'n sukses is 
• 

dan sien Russel 'n goeie tOE:koms en tegelykertyd ook 'n eerbare 

daad in die 1yn van beskawing. Geluk dit dan word die Kaap

Kolonie gered van inva1le, heidense stamme word beskaaf gem~k, 

'n groot veld word geopen vir die inv10ed van godsdiens, daar , 
word 'n voorbee1d in die lev-Ie geroep van 'n Afrikaanse nasie 

..... 
wat dievreedspme gewoontes en sosia1e verbeteringe van 'n 

Europese gemeenskap aanneem - (met die ondervinding van vandag 

L dJh ,"\ ) 
~ou or 0 n Russel waarskynlik iets a9ders gese het • Maar 

misluk dit dan gee Enge1and dit op'en 001'108 sal'weer op die 

tonee1 verskyn. 

PUBLIEKE WERRE, SKOLE, HOSPITALE. 

By die Kaffers het die skema ook heelwat byva1 gevind.Baie 

(l)jDespatch from Lord John Russel to Gov. Grey June ~, 1855. 
(&H Imp. ·B.B. State of Kafi l' T ei ves 1855-58. 

. -".,/' 
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'. Ongetwyfeld egter is die waarde van goeie wee vir die witman nie 
te be'iaal 

maklik nie. Dit In middel'tot die ontginning van In land, dit 

vergemaklik oorlogen bevorder handel. • 
, 

Ander publieke wcrke soos watervore en openbare geboue en 

'I industriele skole is ook begint. Sodat daar op 12 Desember, 1856 

op die publieke werke 526 naturelle gewerk het. Arbeid en be-
Iy 

skawing'is daardeur aangemoedig ofskoon die urtgaaf tot 3rJan-

uarie 1856 reeds£574ri. 12. Iltd bed ra het • 

DIE VERANDERING • IN DIE REGSTELSEL. 

• 

As In twede groot stap om die Kaffers onder Europese in- • 

vlo~d en kontrole te brlne;, gee Grey in sy Despatch No. 46 van 

18 Desember, 1855 aan die Koloniale 'Sekretaris, Molesworth, die 

ltV volgende aan die :hanu. Voordat syaanbevelings egter behandel 

word, is dit'nodig om in kort na'te gaan hoe die vorige stelsel 

was. (a) Aanklagte en klagte is voor die hoof van elke starn g~ 

bring. Hy, tesame met sommlge van sy raadgevJers, hoor dit dan :.' 
• 

aan eh la In boete op die skuldige - gewoQnlik perde en beeste. 

Die boete word dan ingesamel aeur die bodes van die hoof, wie 
• 

ui t die boete beloon word. Daaama neem die hoof soveel hy wil 

en ~etdeel In deel da~rvan ohder sy raadgewers. Wat dan nog 

oorbly, . '~,ord In private gevalleaan die aanklaer gegee wie op 

sy beurt weer sy geluies en onaersteuners in die saak beloon met 

In deel. 
, 

Die opperhoof beskou sy onderdane as 'n besitting en daarom 

kom die gehele boete aan hom in gevalle van moord of geweld op 'n . . . 
persoon. Gewoonlik gee hy weer In deel daarvan aan sy raadgewer& 

• 
(b) Die boetes maak dus In groot deel vah die inkomstes 

van die hoof uit. Die raadgewers is minder gelukkig omdat hulle 

net In tydjie aanbly. Nog;yans dra ai'e stelsel by om i:!:edurig In 

groot aanhang vir die hoof te verseker - almal is gretig om die 

inkomste van boetes met die hoof te deel. 

~----------------
(1) Despatch to Molesworth Jan. 16, 1856. (2) Despatch to Rt. Hon. 
Grey. 22 Febr., 1856. (3) Imp. B.B. state of Kafir Tribes Vol XIV 
Archives • 

• 
• 

• 
• 

, 
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(0) Towery is In kriminele daad en iemand wat daarvan 

skuldig is, kan gepynig of gedood word, waarmee saamhang di~ 

totale konfi skasi e varj sy besi t tinge. Hi erdie beskuldiging word 

besonder baie gerig teen rykes, want daar is die beste buit. 

Die stelsel verhoed dat die Kaffers vooruit kan gaan in beskawing 

of kan,volhard om op In ee~like manier besittinge te vergader. 

Diewery word aangemoedig en die hoofde bly onwillig om gesteelde 

goedere uit te lewer, omdat die grootste deel daarvan uiteindelik 

tog Gan hom kom. Die hoofde moedig verder klp.gtes aan om meer 

sake te.kan hoor. 

(d) Deur hierdie verderflike stelsel verdring die hoofde 

die prerogatief van die Kroon, deur soesereiniteit uit te oefen 

waardeur hulle In deel va·n die publieke inkornstes toeeien, en 

inmeng~et die prerogatief van genade "by preventing the Crown 
from remitting fines and penalties, however unjustly they, may be 
imposed, and finally preventing the Quet;n from throwing any part 
of the protection afforded by British la.ws ove):' the quiet and 

Y well-disposed amongst the Kafir subjects." Hierdie gevaarlike 

mag sal nog elke jaar gevaarliker VJord naarmate die bevolking 

toeneem. 

Op hierdie tydstip skyn dit byna asof daar In verandering 
• 

teweeg @ebring kan word. Die longsiekte onder die beeste het 

!~/ 100,000 beeste in Brits-Kaffraria laat verdwyn, en het die 

Kaffers baie veraI'm. Da8rmee is In groot oron van inkomste van 
• 

die hoofde verlore. 

So lyk' dit of daar nou In kans is om die gehele regstelsel 

van die Kaffers te vernietig - 'n daad wat baie vir die vooruit-

g'ang van di e Kaffers sal be teken en ook vir die behoud van 

vrede. 

So stel by voor: (1) Die hoofde 'n maandelikse salaria te 

gee wat gelyk sal wees aan die gemiddelde inkomste wat hulle 

gewoonlik gekry het. Hy het min of meer In beraming laat maak 

::e:: e t::::::. V::I:~;2:;;;;;~~_ ;~:_;::d:::e ::_~:::::.: n 1 
(1) Despatch to Molesworth Dec. 18, 1855. (2) Grey to Laboucher-e: 
Aug. 16, 1856. (3) Despatch No. 46 to Molesworth Dec 18, 1855. 

• 
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• 

(11) Boetes eo Fooie vir openbare oortredings word dan 'n 

inkomste van die Kroon - boetes vir mansla:~ gaan na die famielie 

van die gestorwene. In aIle geval gaan die hoofde et; hulle 
,,----_. <. 

raadgewers nog sake verho,5?J'_- hulle is" Admini st rators of 
-- .. - -~.---

Justi celt - ma,ar hulle kry net ni e meer van di e boe tes ni e. In 

hulle beraadslagings sal hulle ook nop bygestaan word deur Eu-

ropese magistrate. Deur so 'n stelael sal die slegste deel van 

die Kaffer Administrasie (Polity) verdwyn, die hoofde sal onder-

geskik word aan die regering vir hulle inkomste. Stadigaan sal 
/ . 

die Europesewette die van die Kaffers vervang en die hoofde sal 

gedurig met bekwame Europeane in aanraking kern wie baie invloed 

sal wen oor die naturelle stamme. 

Om die.administrasie van justiesie te vergemaklik gaan 

Grey Bri tS-~i..Sfraria in elf distrikte verdeeL - elk met t n 

hoof en sy raadgewers. Die elf distrikte 'vorm ag afdelings 

met magistr~te en tolke waar moontlik. Dis die plig van die 

magistrat~ am rand te gaan en in aIle gevalle waar s~e vaar ! 
die hoof en raad kom by te wees omlOp te tree "as adviser and; 
assessor, endeavouring in all cases to have such a decision ( 
arrived at as was consistent with equity and g~od character~~' 

• 

Hy het aan Maclean die Hoof-Kommissaris en Brownlee (die 

Gaika-Kommissaris) die voorstelle ook bekend gemaak en opdrag 

gegee om die saak voor die Kaffers te l~. Maclean stem met hom 

nie saam nie, omdat die Kaffers lief is ·vir'hulle gewoontes en 

hoofde. Hulle sal dit as In vernedering- beskou as die hoofde 

die regswese.met magistrate moet deel, en verder sal hulle meeh 

dat die witman die hoofde van magte wil beroof. Brownlee ma~ 

ook die besware en merk nog op dat daar tn sekere kode vir 

handleiding van die magistrate moet wees, omdat daar tn ooreen-

koms getref moet word as hulle en die hoafde ver8kil oor die 

vraagstuk va~ skuldigheid of boetes. Hierdie besware van die 
• 

twee ervare manne in Brits-Kaffraria bevat ongetwyfeld veel 

waarheid, maar terselfdertyd bly dit 'n feit dat Grey deur so 

'n stelsel meer invloed op die hoofde en vol~elinge kon uit-

• • 

oefen. Dit het die weg gebaan tot die latere ontneming van ~ 
,.:,£>:::t;}~: .• 'I 

~ag aan die hoofde in Brits-Kaf£raria. • 
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Tenspyte van die moei1ikhede wat Maciean en Brownlee gesien . 
het, het hee1wat hPofde van die staanspoor af die ste1se1 aange

neem, en reeds op 11 Desember, 1855 kon Maclean berig dat al die 

belangrike hoofde ingewil1ig het - in sommige::',eval1e wi1 hu11e 
• 

self die keuse van In magistraat maak. Vlaarskyn1ik is hu11e 

gewi11igheid baie te feit aan die10ngsiekte, die verleicie1ikheid 

van sa1aris En die feit dat hu11e moont1ik nie oesef het dat 

soiets hu11e mag kon affekteer nie. 

Vo1gens die maJistrate het die hoofde besonder goeie aandag 

in die beg.:_nt gegee. Of dit so sou aanhou sou afhang van om-

standi ghede. 

Die Kolonia1e ·sekretaris, Labouchere, in sy 'H'ief van 
, 

1 20 Maart, 1856 aan Sir George Grey sien ook nie oral lig in die 

skema nie, maar hy vertrou tog op Sir George Grey. Hy noem dit 

'n eksperiment (wat dit ook was), w~t vo1 0 ens Grey minder sal 

opbring as die administratiewe koste van die drie ma6istrate en 

die verskillende hoofde (Dis te verttaan dat die regstelsel nou 

minder sal opbring want die' hoofde sal nie meer vee1 moei te doen 
• 

. om sake aan te moedig nie, en die boetes sal ook nie meer so hoog 

wees nie) • 

. Die invloecl van die baie hoofde het hierdeur verminder. 

11/ Eiendomme het meer verseker gerc:_ak en die Kaffers het dus die 

regering met vertro,",e en hoop .)egint beskou. 

Die goeie verhagtinge wat Grey van ~y skema gekoester het, 

Iffj het nie lank geouur nie. Reeds op 8 Februarie 1856 moes hy aan 

Earl Grey skrywe dat die Hottentotte by Kat-Rivier woe1ig word op 

die grens. Hy gee nog sy vrees te kenne dat Mosesh 'n Konfedera
sie wil vorm en troepe is dus nodig om moeilikhede te voorkom. 

Hy dink om maar voorlopig hu1p van Mauri tius te kry. Dog a.s~ die 

Duitse "Legion" net gou uitkom meen hy sal daar nte gevaar wees 

Tog bly dit 'n feit dat daar gevaar is - aan die een kant is 

(1) Imp. B.B. state of Kafir Tribes Vol. XIV. (2) Grey to Secy. 
• of state Apri1,8, 1857. (3) Imp. B.B. state of Native Tribes Vol. 

XIV. Archives. 
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alles vorm 'n ware paradys vir die gemoed van die Kaffer. 

Hierdie betowerende aanbod het Kreli gretig aangeneem en 'n 

groot poging is aangewend om soveel moontlik oor te haal sodat 

die geeste nie kwaad kan word nie. Bale hoofde in Brits-Kaffra-

ria het sy voorbeeld gevolg. 

Toe die bepaalde dag sou aanbreek was tweederdes van die 

hoofde in Brits-Kaffraria reeds gereed om volgens die voorwaardes 

die skatte te ontvang. 

. Angstig is die verwikkelinge afgewag in die hutte, maar die 

dag was doodgewQon. Die son het soos gewoonlik opgekom, en vir 

baie was dit 'n sonsondergang van die lewe omdat die strenge 

werklikheid en die besef van die h&~like toestand, hulle duister 
,. 

in die oe gestaar het - ~ulle was o.voorbereid vir so 'n tragedie. 

" Intussen het Sir George ~rey alles in sy vermoe gedoen om 

die Kaffers van hulle dolle idee af te kry, en hom voorberei om 

die gevolge van die ramp te weerstaan. 

Die gelowiges was onbeweegvaar. Kreli is gewaarsku maar geen 

indruk word aaardeur op hom gemaak nie. Hy en Moshesh stuur nog 

bodes om dit aan te moedig. 

Om die gevtlge te versag het Grey skik~inge getref: (a)Mili

"-tere voorbereidings is gemaak om aan.valle van die Kaffers te 
Itj 

verydel en om te belet dat bende rowers en plundereers die grens 

sou oorkom. 

(b) Die hoofwee in Brits-Kaffraria is bewaak. (c) AIle 

skikkinge is getref om die behoeftige gelowiges te help deur 

publieke werke te skep vir hulle dienste. Koring is opgekoop 
A o~gekoop' 

en weggebere (is goedkoop/teen 776 per 180 lbs waar die vroeer waar-

de 15/- was). 

(d) Die ongelowiges het hy georganiseer sodat hulle hulle 

besittinge ken verdedig teen die gelowiges • 
.. 

Deur sulke maatreels te tref, was Grey dus effens voorberei 

om geweld in too(n te hou.Maar net die ramp kon hy nie voorkom nie. 

(1) Despatch to T,abouchere, March, 1857. (2) Imp. B.B. state of 
Kafir Tribes. Vol. XIV. (3~ Grey to I,abouchere 6 March, 1857. 
(4..) Despat"Bhte--Ira-be-uehere Augu%t16 ,-1820.. 
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In Augus t us. 1:-8:)6 wo rd die treurspe.L afgespe el. Di e rede • • daarvoor is moeilik te vina. Grey en baie in Suid-Afrika het 

gemeen dat Kreli die skema begint het met die doel om die Kaffers . 

te verenig in 'n oorlog van hongersnood - hulle moet deur honger 

gedwing word om saam te sbaan en desperaat en manmoedig die ge-

vare te kan trot seer. 

Die Kafferhoofde het egter geweet dat hulle nie die witman 

in die ope kon aanval nie nie. Die gevolg van die prediking van 

'n man soos Umlanj:eni was weI nog vars in die. geheue van die Kaf-

fers maar dis moeilik om aan te neem dat Krelt die Xosas so 'n 

wilde stap sou laat neem. Die Kaffer was besonder geheg aan sy 

besi ttinge en so 'n st.ap was so onseker. Hy en ander hoofde kon 

nie vooruitsien of so 'n skema vir die meeste Kaffers aannemelik 

sou voorkom nie. Hy was bewys daarvan dat so 'n sta.p die ore 

van Sir George Grey sou bereik, maar hy was nie seker dat die 

Goewerneur nie 'n ekspediesie teen hom sou stuur nie. Ook skyn 

dit byna nie waarskynlik te wees dat hy soiets kon organiseer 

. sonder om iewers ui t te laat wat die doel daa'rvan was nie. Sy 

lewe het hy in gevaar gestel deur sy besittinge te vernietig. 

Uit verskillende berigte uit Brits-Kaffraria en Kafferland 

blyk di t asof Moshesh 'n grQot deel met die moeilikhede gehad het 

(1 Hy het soos beweer wor~ dikwels ruiters na Kreli gestuur. Of- ( 

skoon Moshesh alles ontken, kan al die berigte van Kaffers, sen- t ! 

i 

delinge en beamptes in die Kaffer gebiede nie almal sonder grond! 

wees nie. Hy het belang by die saak gehad want so 'n ramp het 

hy geweet, ko.n heelwat moeilikheid vir die Kolonie 6ee. Dan 

kon hy sy hande los h~ vir die Vrystaat. So 'n stap kon ook 

" vir hom 'n ander betekenis he, namelik die uitdunning van die 

Kaffer rasse wat die naaste aan sy grens was - daar is die 

moontlikheid van ope gronde ~ir sy mense. Aan die ander kant 

l~ die groot rede vir die selfmoord seker in die geestelike 

toestand van die Xosas. Hulle is bygelowig, en die pragtige 
------------------

(1) Despatch to Labouchere Aug. 16~ 186p. (2) Despatch to 
Labouchere March 25, 1857. 
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• en baie het hulle v'an. di~e hanger verlos deur di, hand aan die 

• lewe te slaan. Ongeveer 30,000 het in die Kaap-Kolonie werk korn 

soek om die hongerdood te ontsnap en waa.~ hulle die kwessie van 

tekort aan werk"olk Odselos het en voordelig vir die Kolonie was. 
• • 

Oms14eeks 68,034 dit is 2/3 van ~~ie totale bevolking van Brits-• 
Kaffrari.a het daarui t verdwyn en omtrent twee keel' die getal ui t 

die eientlike Kaffraria. , 

(c) Nie alleenliK was daar tn groot verlies van menselewes 

verbonde aan die gebeurtenis, maar ook '0 groot ekonomiese gevolg. 

Die gelowiges het al hulle besittings uit die weg geruim en 

hulle tot d·ie bedelstaf gebring. Hulle :net die land da3rdeur ver

arm. Aan die ander kant weer was die Hoe Kommissaris wat uit tn 

mensliewende oogpunt die verarmdes'met kos voorsien het totdat 

daar 'n uitkomste was - iets wat koste meegebring het •. Daar~y 

moes hy ook om ongereeldhede te voorkom tn groot troepemag in die 

veld hOll en dit het ook baie koste meegesleep. Daar is 1413 \ 

diewe na die Kaap 001' see gestuur met neelwat.koste daaraan ver-

bonde. Soiets kon nie vooraf gesien word nie en gevolglik is 

daarvoor by die gegin van die finansiele jaar nie applikasie ge-

maak nie. In 1858 is die imperiale toelaag skdelik verminder 

met die helfte en die ge\Tolge van die ramp is dus sterk gevoel. 

VerdeI' is die uitgaaf nog verhoog deur 0ie feit dat Grey 

meer arbeiders op die openbare werke in diens moes neem omdat 

daar so baie was wat geen lewenbesta2.n .gehad het nie. • 
(d) Uit die wasrboel wat daar ontstaan het en in die 

• aartwesigheid van honger en dood het die Kaffers nie veel gedink 

aan hulle opperhoofde en hulle lrerblyf nie. :,Di e hoofde het so 

te s~ hulle kontrole 001' hulle oncierdane verloor deur die uitme-

• kaarspat. Die land in Brits-Kaffraria is b,-,.ie ontvolk en die 

V hoofde is so verarm dat hulle genoodsaak wAs om na die re",ering 

op te sien vir hulle inkomste. 

--------------------
(~. (t) Despatch to Secretary of State March 25, 1857 • 

• 

• 
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hulle ne aan die profete gesteur het nie, het hulleself opgebou( 

en vooruitgegaan. .. 
Oor die algemeen was die selfmoord dus tn seen vir Grey in 

plaas van tn vloek en baie regeerders het moontlik later die sa-

lige hoop t!ekoester dat hulle dergelike hulp ken kry in die op-

lossing van die netelie-e vraagstuk. Sy hande is nou nie meer ge

bind nie want die Maran die Kaffers ia&ebreek. llervorming kan 

sonder vreea ingebring word en beskawing kan op aIle maniere pro-

beer word. Die Kaffers is vers\t9.k en f,Troot.;dele is ontvolk. 

Onder sulke omstandighede was die probleem om 6ukaesvol die 

naturelle-~raagstuk aan te pak dus vir Grey nie so moeilik nie. 

Die magte van die hoofde is of gebreek of verminder. Baie verdwyn 
I V uit Brits-Kaffraria. Van die wat 8gterbly, het die meeste byna 

geen mag nie en dis net tn paar wat werklik enigsins hoofde ge-

noem kan word. 

Van die posiesie wil nrey ~e~ruik maak om sy au skema nit 

te voer. Die ope gronde wat dear ontstaan wil hy met Baropese 

immigrante opvul. Dit sal die vrede waarborg en ook die beska-

wing vpn Brits-Kaffraria. 
1\ 

In die volgnde aanhaling se hy wat 

sy doel is daarrnee: "The line of poliey I have aimed at has been 

to intersperse emongst each other the European and native popu-

'1 lations of this country, that neither of them might remain an 

object of dead apprehensio~ to the other but that they might be-

come mutual 1;:,' beneficial to one another. But equali t~· in number 

or at least influence between the two raoes is necessary. This 

can not be attained so long as the Natives are under their own 

chiefs, their own laws and customs and in the majority." 

Grey wil min of meer uniforme wette h~ vir Kaffers en blankes. 

tI/ stadigaan torring hy aan die hoofmansl<ap, en die au leenroerige 

stelsel wi1 hy stelselmatig verander. Die hoofde wat nie deelge-

neem het aan die de1usie nie, bly nog in hulle land onder E'llropese 

magistrate in dorpies waarin vreemdelinftnie ma~ korn sonder toe
l'l( 

stemming van die regerir~ van Brits-Kaffraria nie. 

Trapsgewyse word die naturelle wette e~ heidense8!woontes 

(1) ~. (~) Despatch No. 45 to Secy. of state April, l85? 
(A) Grey to the ~ficer Administrating Affairs in Kaffraria 14th 
July, 1858. (J) Grahamstown Journal June 26, 1858. (~ Grahams-

town Journal March 16, 1858. . 
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ondermyn. 
• • Die gehele gebied is nou onderwerp, en daarom word die Kaf-

fers nie meer beskou as :n aparte volk (peculiar people), "but 
living on the same soil are called upon to obey social and moral 

'I laws as Europeans, and to bear with them the protections and 
punishments of our civil [1.n6 criminal Code." Die Kafferstelsel 

wil Grey o~neem in die regering. 
.. 

IIeeltemal het die invloed van die hoofde nie verdwyn nie, 

want in 1862 het Sir Walter Currie verklaar dat die Kaffers nog 

baie geheg was aan hulle hoof en sy bevele sal gehoorsaam. Maar 

• 11/ hulle mag is tog baie verminder, omdat Grey hU.Lle 'n slag toege-

dien het deur hulle tn salaris te gee en inkomstes van hofsaka 

in die skatkis te plaas. "For while the chief was le'gallY enti

tled to be present at all trials, he no longer had any pecuniary 

I,/interests in the bulk of them. His subsidy came in monthly 

whether he (lid much or wI.ether he did lit-tIe. It is not surpri-

Sing, then, that in a very fev·i years the Ciskeian Chiefs had 

ceasea to adjudicate in Criminal cases; being replaced entirely 

by the magistrates. In civil cases, however, they continued for 

many years to aTbitrate privately although they had no legal 

• power to enforce theiT decisions." Namate die belangstelling 

van die hoofde swakker word, neem die mag van die magistrate toe. 

Reed~ in Augustus, 1858 word daar vir Brits-Kaffraria 'n "Crimi
Co:rmni 88ion 

nal Court" geskep - tn 800rt sentrale Hooggeregshof oor die 

ander howe in Brits-Kaffraria (Dit het bestaan uit vyf - ,tn 

Kroonvervolger, tn Registrateur en drie magist~ate waarvan een 

van hulle die voorsitter is). 

Die howe kan 800S verstaan lean word heeltemal in die war 

~ omdat hulle nie geweet het welke wette toe te pas nie - jare 

daarna is dit eers opgelos • . 
Nogtans 'het Sir George Grey rigting aahgegee deur op 8 Sep-

v"l tember, 1858 tn Froklarnasie uit te vaardig waardeur hy beveel 

dat die wette wat in die Kaa'p-Kolonie in swang was voottaan op 

(1) Graharnstovm Journal 10 April 185.8. (2) Sc 1-62 Report (, pro-· 
ceedings o~ the Comm. of the Legisl. Council on Kafir Passes. 
(3) Brookes P. ~5. (4) Grah. Journal Aug 21, t58. (5) Brookes. 
(6) Grah~flstown Journal 21 September, 1858. 

• 

, 
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• • (eo) 

Brits-Kaffraria ook toegepas sou word. Dit geld veral van \ 

Kriminele sake. 

Deur so 'n stelsel bring Grey die Kaffers direk onder 

Europese bestuur Vinal' die enigste medium van kommunikasie tussen 

die Goewerneur en die Kaffer stamme vroee'r twee K'cinmissarisse was. . 
Hulle moes geskille tussen EurolJeane e(. naturelle deur middel van 

die hOQfde probeer besleGo Met die gevolg dathulle alleanlik .. 
beinvloed kon word deur middel van argumente. Nou gaan dit 

volgens reg by die howe. 

Gevalle van'diefstal w~s 
.. 

vroeer baie inge'Nikkeld. Die spoor 

van die'gesteelde vee moea V1(] een kraal na die ander gevole; word. 
• 

Die spoor wQrd gevolg tot by die twede kraal de~r mense van die 

eerste kraal; vandaar word dit ge~eem deur mense van die twede 

kraal en so hou dit aan tatdat die beeste gevind was. Die hoof 
I 

neem dan as kompensasie meer beeste as wat vet'eis word en hau die 

wat 001' die getal is vir hom en sy beamptes. 

Voortaan hang dit nie af vaG die grille van die hoof nie, 

want diefstalle word gestraf deur die gewone geregshowe in Brits-. 

Kaffraria. • Vir so In stelsel van rus en orde_moet die Kaffers egter 

betaal en daarom hef Grey tn hut belasting van 10/- per jaar en . 
In belasting van 2/6 op elke perd. 

Deur hierdie maatreel het Grey ~edoen wat volgens sy 001'-

tui ging di e pes te vi T' di e voorspoed, orde., rus en vrede van die 

land 'was. fly wou die Kaffers onder 'n beskaafde regeringstelsel 

plaas, en aan hulle ook meer voordele verleen - weI op die vol-

gende manier. 

VERBETERING VAN DIE REGTE VA1J DIE KAFFERS. 

Voorheen het die hoofde met hulle volgelinge grond bewoon 

solank die Kroon di t wou duld. Wat die Kroon nodig gehad het 

vir forte en 
.. 

het hy wee geneem en die Kaffers kan geen kompen-

sasie eis nie •. Aan:~rivate persone is liksense ui tgere:i,k om 

hout te kap of t'e vergader op grande d'eur Kaffers bewoon, en die 

hoof het geen reg gehad om liksense uit te reik nie. Dus het 

(1) Grey to Labouchere No. ,102. Oct. l-8~ 1856. (2 )Grey to Laboue 
chere Oc;. 18, 1856. 
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dit naturel geen erkende regte of oelange in die grond gehad nie • 

• Hulle kon v~n fn sekere plek verwyder word sonder dat die rede 

daarvoor hoef ge~ee te word. Daarby het die.Hoofde nie eers die 

.reg besit om fn blanke (behalwe sendelinge wat toelating gekry 

het), selfs nie eers fn Handelaar in sy lokasie toe te laat nie. 

As hulle iets wou verkoop, moes hulle na sekere punte gaan waar 

hulle toegelaat was om handel te drywe met handelaars, wat £20 

in die jaar vir liksense betaal. Al die euwels wou Grey verwy-

der. 

As deel van fn algemene plan vir grondbesit, vaardig hy in 

~ Bebruarie, 1858 fn Prokl~sie uit waardeur voorsiening gemaak 

word vir Euro~eane sowel as naturelle. Vir blanke word die 
)f 

Iyt volgende regulasies opgetrek: (a) Huurders van regeringsgronde 

word die reg verleen om dit te koop teen £1 per akker. (b) Ope 

, gronde s~ verkoop word teen £1 per akker of verhuur word vir nie 
• 

meer as vyf jaar teen l/Gd per akker per jaar. Die 'seksies 

gehuur kan word is 80 akkers en niemand sal toegelaat word 

meer as twec seksies te huur nie. Binne die verloop van vyf 

jaar kan huurders die grond hoop teen £1 per akker. As d~ gron

de by die ent van die huurtyd nog nie gekoop is nie dan val dit 

terug aan die Kroon. Hier wend Grey dus 'n poging aan om die 

mense indirek te dwing om grond te koop en om hulle by klein 

plasies te beperk sodat daar nie twis tussen Europeane en na-

turelle kon ontstaan, deurdat die Europeaan uitbrei in dele 

waar die Kaffers kan aanspraak maak nie. 

In dieselfde Proklamasie word besitsreg vir die nature~le I 

J ook moontlik gemaak. , • 
(,a) Aan naturelle wat as geskik beskou word deur die Hoof-

Kommissaris van Brits-Kaffraria om toekenning van vrye erfpag te 

verkry, mag dit verleen word op aaQvraag by die kantoor van die 

Landmeter-Generaal in sulke afdelings wat die Hoof-Kommissaris van 
:, 

t, ' 

tyd tot tyd oopsi t vir sulke doeleindes. So In applikant j'; 

moet £1. per akker betaal as sy applikasie goedgekeur word, maar -------------- . 

(,l}Imp. B. B. State of Kafir Tribes Vol. XIV.·{B).Grey to !!lytton 
. l~ Febr. 1859. (cl) Govt. Notice. No.3 of 1858. (4~Grahamstown 

Journal 13 Bebruary, 1858. . 

• 
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dit moet tenminste 20 akkers wees anders moet hulle meer betaal~ 

(b) Naturelle word ook die reg verleen om gronde van 40 

akkers vir vyf jaar te huur en dit te koop gedurende die tyd. 

Gronde is nie vervreembaar nie of dit nou al deur verkoop 
. 

of verhuur is indien die toestemming van die Hoof-Kommissaris nie 

daartoe verkry is nie. Niemand behalwe die eienaars .of huurders 

mag op die 6ronde bly nie sonde~ die toestemming van die mag-

istraat van die distrik vooraf verkry is nie • • • 
Die doel is dus am die naturelle geheg te maak aan hulle 

gronde en om hulle aan te spoor om te werk alvorens die gronde 

in hande gekry kan word. Leeglopers vind nie veel genade nie. 

Vir die naturelle is dit nog gemakliker gemaak as vir Euro-

peane om die gronde te bekom, want hulle kan kleinet stukke 

y grond koop of huu!'. By di e dorpi es Viora. grondE; ui tgemee t en 

Kroon eiendomsregte word gegee aan naturelle eienaars (Native 

Proprietors) onderhewig is die betaling van"'n jaarlikse erfpag 

van 10/- met die reg om be~ste aan te hou op die dorpsgronde aan 

die dorpies. , 
Deur die stelsel van grondbesit voel die Kaffers dat htflle • besittings verseker is en terselfdertyd het die regering van 

Brits-Kaffraria In goeie vat op die naturelle omdaL hulle die 

toestemming van die Kommissaris moet kry alvotens hulle iew.ers 

mag woon. • 
Dit volg nie meer dat as In hoof op In stuk grond kan bly 

die ander Kaffers ook daar kan woon nie. Hulle moet eel'S toe-

stemming kry. 

11/ 

Dat die Kaffers nie teen die stelsel was nie blyk uit die 

feit dat kort no. die regulasies uitgekom het, hulle op een dag J 
I 

300 akkers teen £300 gekoop het. 

Aan hoofde wat werd was om a&ngemoedig te word is goeie 

gronde gesee "held in fee simple." Vir kinders van hoofde wat 

gaan studeer het, het Grey waardevolle gronde in hande van voog-

de geplaas. Dit sal uitgehou word vir hulle toekomstige voor-

(l) Grey to Lytton l?th February, 1859. (2) Grahamstown 
Journal. March 16, 1858. 

• 

• 
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deel, sodat hulle later besitters kan word van waar~evolle 

gronde in die land wat so lank deur hulle ras bewoon was. 
I 

Deur op die manier die grond ander behoorlike kontrole te 

bring en 'n aansienlike Europese bevolking na Brits-Kaffraria te 

kry en 'n gereelde mag (met inbegrip van die Kaffer poliesie) in 

Brits-Kaffl'aria te hou, hoo~ Grey dat vrede vir altyd sal duul' • 
• 

• Sy plan om Kaffers ook as poliesie dienaal's te gebruik, is orr.. 'n 

oeel van hulle direk met'beskaafde leefwyse in aanraking te bring 

en hulle te gebl'uik om wet ec; oroe onder hulle landgenote te be- . 

waar. 
• Om net sy plan 'iJoort te sit vir 'n duursame vrede, beoog 

Si l' George Grey nog net oc: die hawe werke by die mond van die 

ij Buffels Rivier (waarmee reeds begint is) gou klaar te maak. 
I 

Kommunikasie en voorrade sal dan gemakliker en gouer deur Brits-

Kaffraria kan gaan. Voorheen is dit van Algoa Baai gebring met 

waens - (jie paaie is sleg en die kost6 hoog. Van Aliwal-J.Toord , 

tot by ,:;ie mond van die Buffel 'Ilil by 'n sterk lyn van milit~re 

poste plaas langs die groot pad om also die nature~le in twee te 

verdeel en 'n snelle verkeer te skep. 

Na die delusie en as gevolg van die doeltreffende skikkinge 

deur Sir George Grey getref, is vrede vir baie jare in Brits-

Kaf£raria geniet. Af en toe het die regeerders weer begint vrees 

vir die ergste, veral toe so baie Kaffers uit die Kolonie terug-
1,/ 

gekeer het en toe die strawwe" van die hoofde begint verstlYJ.<::ne~ 

¥aar daar was nooit werklik 'n gevaar nie -en Brits-Kaff~aria 

kon dus in vrede ontwikkel. 

Van eientlike naturelle politiek is daar vir die res van 

hicrdie tydperk nie meer veel te bespeur nie. Wat daar is, is so 

npu verbonde aan die algemene ontwikkeling en die anneksasie 

van Brits-Kaffraria dat dit waarskynlik betel' sal we6S om dit in 

verband daarmee te behandel. 

~ KONSTITUSIONEEL + POLITIEKE ASPEK. 

Op hierdie gebied ~~_~~~E_~E~~~ veranderinge te bespeur. In 

(1) Grey to Lytton N~. 13~. 30 July 1859 (2) Wodehcuse to New
castle 5th December, 1862. 

• 

.. 
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1852 was daar sle:ss 1200 Euro f!eane (i ngeslui t Iilili t ~re') en di ste 

verstaan dat In ingewikkelde, uitgebreide re0eringstelsel nog nie 

onontbeerlik was nie. Die enigste siviele amptenare w~t vir die 

·regering gesorg het in Brits-Kaffraria was die Hoof-Kommissaris 

en twee Kornmissarisse - een vi r die Nlambies en een vir die 

Gaikas. 

In 1852 is In Hesident-Magistraat aangestel vir Kingwillia.rrs! 

town • 
• 

Die aantal siviele amptenare is eel'S vermeerder namate die 

bevolking toegeneem het en omstandighede dit vereis het. Nogtan~ 

was daar In vaste vorm van regering deur die .imperiale regering 

in die lewe geroep. Ree"s op 16 Desember 1850 
• 

is "Letters Pa-

tent" ui tgev:aardig waardeur In' gereelde regering vir Bri ts-Kaf

fraria (In afscnderlike ~rovinsie) geskep is. Dis egter nie in 

W • I werking gestel of weer meltling van gemaak nie totdat Sir George 

Cathcart dit weer ander die aandag gebring het nie. Hy het niks 

daarvan geweet nie, maar het dit op sy kantoor gevin6 met die 

/If gev.o1g dat hy daarl!1or aan die Koloqiale Sekretaris geskryf het. 
! 

. . 

Waarom dit uitgestel is, weet hy nie, want (it «an uitgevoer word 

![aclean, hoei!iel hy nie meer in die le~r is nie en dus nie 

mag oor die leer kan h~ nie volgens krygswet, kan Luitenant-Goe

werneur wees, omdat daar In Najoor~Generaal is om altyd sy gesag 

te onciersteun - hulle ~c.an mekaar aanvul.· Deur hom Lui tenant-Goe-

werneur te maak sal sy magte wat hy nou uitoefen nie verander 
• 

word nie, maar hulle sal dan konstitusioneel en wettig word. Al' , 
wat nodig sal wees, is oat die vorige regulasies verander moe~ 

word in die vorm van In ordonansie en alle latere veranderings 

of regualsies moet ook in die votm van ordonansies gemaak word 

soas in die "Royal Instructions~ bepaal word om dan aangestuur 

te word vir die goedkeuring van die Koloniale ·Sekretaris • 

Volgens die "Letters Patent"·moet daar In Luit-Goewerneur 

(1) Despat.ch from Grey to Stanley June 1'7, 1858. (2) Grey to 
Secy. of State Dec. 8, 1857. (3) Despatch No. 51 to Secy of 
State. Rebruary, 11,1853. 

• 
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wees, d.w.s. hy moet siviele en milit~re hoof v/ees •• So tn stel

. y sel is Cathcart nie tengunste van nie. Hy reken daar moet 'n 

Majoor-Generaal we~s vir die troepemagte in die iBap-Kolonie en 

Brits-Kaffraria en dat die gehele regering van die Kolonie 

(Brits-Kaffraria) beter toevertrou kan word aan 'n Siviele Goe-

werneur-Generaal en dat 'n Luit-Goewerneur dus oorbodig is. Hy 

wil die magte apart hou soos in Kanada waar militare en siviele 

magte geskei is. 

In antwoord s~ die Kolonialc ·Sekretaris, Newcastle, in sy 

ij/ brief van 13 Oktober, 1853 dat hy twyfel of die tyd al ryp is om 
! 

die voorlopige regering wat toe in Brits-Kaffraria we •. S in 'n 

meer stelselmatige en sterker sisteem te verander, nogtans meen 

hy dat dit gedoen kan word volgens oordeel yan Cathcart. Die 

regering-vorm wat in die "Letters Patent"aan die hand gegee is, 
• 

sal weer hersien word, en verander word volgens omstandighede. 

Intussen' moet sake gedryf word vo16ens die a1geme~e politiek be-

vat in die "Letters Patent" -"More comYJlete authori ty wi 11 be 

furnished later on". Op 7 Maart 1854 is die "Charter and Royal 

Instructions" daarby derhalwe uitgevaardig. Daardeur word vir 

die regering van Brits-Kaffraria ingestel: (a) 'no Goewerneur en 

"Deputy Governor." (b) 'n Uitvoerende Raad, aangestel deur die 

Goewerneur en samegestel ui t geskikte persone in Bri ts-Kaffraria. 
1\ 

Die mag van die Goewerneur word enigsins acn bandeo ge1e deur 'n 

bepaling wat ingevoeg is: "he was not to exercise any of the po-

weI's and d.uthori ties entrusted to him by 1[er Maj esty' s Government 
• except by and wi th the consent of that Executive Council." 

Die Goewerneur (met toesternming van die raad) het absolute 
• 

mag om vvette te maak vi I' di e orde, vrede en goeie regering van 

die land. 

Met hierdie Charter het di t nie veel b~ter gegaan as me.t 
J' 

die van 1850 nie, want sonder dat daar enige uitvoering aan ge-

gee is, moes die Koloniale'Sekretaris teen die einde van die 

(1) Despatch No. 54 to Secy. of State, February 11, 1853. 
(2) Imp. B.B. State of Kafir Tribes, Vol. XIV Archives • 

• 
• 

.. 
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jaar 1857 aan Sir George Grey skrywe en vra waarom dit nie van 

krag gsmaak was nie. 

Antwoorde het by die Ho~ Kommissaris nie ontbr8ek nie • 
• • 

(a) Hy verwys daarna da t sy voorgcmgells t n de r c;clike rni ss talJ 

begaan het sGnd~r dat bulle oor die kole gebaal is, en l~ verde~ 

uit dat die stelsel vir die klein landjie te duur sou weese (b) 

Brits-Kaffraria was maar 3050 v.k. my 1 ~root met 'n wit bevol-

king Vein s-egs' 1200 Eur'ol::eane, w&,arvan 626 in Kingwilliamstown 

woon as 'n groat milit~e ga.rnisoen, en die res by militE?re 

poste of sending stasies. - daar is tn naturelle bevolking Van 

90,000. (c) Die jaarlikse koste van die Ultvoerende ~aad, sondeI' 

inbegrip van die Goewerneur, as dit uit vier bestaan met tn sal-

aris (en toelae) van £650 per jaar elk sal £2,600 weese As 

hulle klerke en ander bea.i11ptes nog bygetel word wat nodig sal .,-, 

wees vir die regering ian sal die jaarlikse uitgaaf die aardige 

sorr~etjie vatl £5,000 bereik. Dit is te duur vir die mense, en 

dis te betwyfel of al die lede van die raa~ekies sal word ~it 

mense in Brits-Kaffraria, omdat daar miskien nie genoeg geskikte 

persone te vind sal wees nie. Hulle kies nie self die lede nie 

en dus is '~;it nie bulle wLrklike vecteenwoordigers nie. So 'n , 
1\ 

stelsel sal die neiging he am hulle kanse op verteenwoordingende _ 

inrigtinge swakker te ma;J.k. (d) Soos die stelsel nou is, kan die 

Hoi;' Korr;missaris tog ook maar advies van mem)e in Bri ts-Kaffraria 

kry sondeI' die Ra,-,d. As die Raad daar is, sal hy gestrem 

omdat hy die toeste;nming moet vernry van die Raad, terwyl 

word I 
hyal 

die verantwoordelikheid teenoor Haar Majesteit vir die behoor-

like bestuur van so 'n moeilike land tog maar op hom ruse 

So meen Grey dat radikale veranderings gemaak moet word al-

vorens die nuwe Konstitusie in Brits-Kaffraria ingevoer kan word. 

(e) Hy is be~rees dat die Raad hom sal dwing am veranderinge 

te maak waarvoor hy nie aanspreeklik behoort te wees nie. Hier-

die Raad is 'n wetgewende liggaan wat verworwe magte sal wil 

(1) Grey to Col. Secy. December 8, 1857. (~»Despatches to 
Secy. of State 1857. 
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laat geld. Met die gevolg dat. daar in Brits-Kaffraria spoedig 

In menigte wette ontstaan wat sal verskil van dIe in die Kaap-

Kolonie net oorkant die stroompie water. Moontlik sal doeaneka~ 

tore op die grens ontstaan op albei· kante van die Keiskamma om 

doeanebelaEtings te hef. 

(f) Grey sien net moei te en ui tgaaf ver'bonde aan so 'n stel-

sel en hy meen dat tiit oeter sal wees as Brits-Kaffraria ingelyf • 

word by die ~aap-Kolonie as een van sy kleinste distrikte, omdat 

die hulpbronne dieselfde is as di~ van die Kolonie. Terselfder~ 
, , 

sal E'ngeland bevry word van cL e koste verbonde aan Bri ts-KaffraJja, 

(g) In geval die afskeidingsbe~eging in die Kaap-Kolonie 
• • 

In voldonge fei t word, is (Ji t nog meer nodig dat Bri ts-Kaffraria 

ingelyf sal word by die Oostelike deel, omdat dit noodsaaklik is 

dat'daar uniforme wette vir Europeane en veral naturelle aan alhi 

kante van die Keiskamma moet weeSe Die naturelle saak is 'n 

interprovinsiale saak, meen Grey en hy glo nie dat h~eltemal af-

• sonderlike regeringslig~ame aan albei kante v,an die Rivier die 

Uniforme 'wette sal aanneem nie. 

(h) Ook sal die Konstitusie die neiging h~ In selfstandige 

gees in Brits-Kaffraria aan te wakker, sodat In spoedige unie met· 

die Kaap-Kolonie moeiliker gemaak sal word. Sir George Grey voel 

tevrede met die 0fstelse~ en vind dat die w;tte van die Kaap

Kolonie goed aanpas by B~its-Kaffraria. 

Ofskoon die meeste van die argumente van Grey onomstootlik 

is, kon hy nogt'hns nie so tn indruk op die KolonialESekre~aris 

maak om af te sien van die "Letters Patent" nie. • 

I 

! . 
\ 

Van nou af speel die ekomomiese toestand van Brits-Kaffraria 

so 'n groot rol in die korrespondensie tussen die Hoe Kommissaris 

en die Koloniale ·Sekretaris dat dit 'nogig sa~ wees om op plekke 

daarna te verwys. • 

Reeds voordat Sir George Grey sy sterk pledooi afgestuur he~ 

Y het Labouchere op 4 Desember 1852 aan Grey geskrywe waarin hy 
• 

(1) Despatches from the Secretary of State 1857 Archives • 

• 

\ 

, 
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jaar 1857 aan 8ir George Grey skrywe en vra waarom dit nie van 

krag gemaak was nie. 

Antwoorde het by die Ho~ Kommissaris nie ontpr8ek nie 
• • 

(a) Hy verwys daarna dat sy voorgangeEs In derg81ike missta~ 

begaan n<:.t s()nd,~r dat hulle oor die kole gehaal is, en l~ verdeI' 

uit dat die stelsel vir die klein landjie te duur sou weESe (b) 

Bri ts-Kaffraria was maar 3050 v.k. myl:::;root mtt 'n wit bevol-

king va.rl S -e88' 1200 Eurol.~·eane, waarv~n 626 in Kingwilliamstovm 

woon as 'n groot mi)..it~e g8.rnisoen, 8rl die res by milit~re 

poste of sending stasies. - daar is In naturelle bevolking Van 

90,000. (c) Die jaarlikse koste van die Uitvoerende ~aad, sondeI' 

inbegrip van die Goewerneur, as dit uit vier bestaan met In sal-

aris (en toelae) van £650 per jaar elk sal £2,600 wees. As 

hulle klerke en ander beamptes nog bygetel word wat nodig sal 1;, 

wees vir die regering ian sa.l die jaarlikse uitgaaf die aardige 

sommetjie vatl £5,000 bereik. Dit is te duur vir die mense, en 

dis te betwyfel of al die lede van die raa~ekies sal word ~it 

mense in Brits-Ka.ffraria, omdat daar miskien nie genoeg geskikte 

persone te vind sal wees nie. Hulle kitS nie self die lede nie 

en clus is '~<it nie hulle wcrklike ver-teenwoordigers nie. So 'n ; 
.... stelsel sal die neiging he om hulle kans€ op verteenwoordingende • 

inrigtinge swakker te maD.k. (d) 800s die stelsel nou is, kan die 

HOE:" Kommissaris tog ook maar advies van mem;e in Brits-Kaffraria 

omdat hy die toeste.iYlming moet verkrry van die Raad, terwyl 

word I 
hyal 

kry sonder die Ra~d. As die Raad daar is, sal hy gestrem 

die verantwoordelikheid teenoor Haar Majesteit vir die behoor-

like bestuur van so 'n moeilike land tog maar op hom rus. 

So meen Grey dat radikale veranderings gemaak moet word al-

vorens die nuwe Konstitusie in Brits-Kaffraria ingevoer kan word. 

(e) Hy is bevrees dat die Raad hom sal dwing om veranderinge . 
te maak waarvoor hy nie aanspreeklik behoort te wees nie. Hier-

die Raad is In wetgewende liggaan wat verworwe magte sal wil 

(1) Grey to Col. Secy. December 8, 1857. (~)Despatches to 
Secy. of State 1857. 
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laat geld. Met die gevolg dat daar in Bri ts-Kaffraria spoedig 

In rnenigte wette ontstaan wat sal verskil van dte in die Kaap

Kolonie net oorkant die stroompi e water. Moontlik sal doeanekan-

tore op die grens ontstaan op albei' kante van die Keiskarnrna om 

doeanebelaEtings te hef. 

• ( f) Grey sien net moeite en uitgaaf verbonde aan so In stel-

sel en hy meen dat dit oeter sal wees as Brits-Kaffraria ingelyf . . 
word by die ~aap-Kolonie as een van sy kleinste distrikte, omdat 

die hulpbronne dieselfde is as di~ van die Kolonie. TerselfderWi 
. . 

sal Fngeland bevry word van G .. e koste verbonde aan Bri ts-Kaffralia. 

(g) In geval die afskeidingsbe~eging in die Kaap-Kolonie 
• • 

In voldonge fei t word, is \.!.i t nog meer nodig dat Bri ts-Kaffraria 

ingelyf sal word by die Oostelike deel, omdat dit noodsaaklik is 

dat'daar uniforme wette vir Europeane en veral naturelle aan alhi 

kante van die Keiskamma moet weeSe Die naturelle saak is 'n 

interprovinsiale saak, meen Grey en hy glo nie dat heeltemal af-

• sonderlike regeringsligGarne aan albei kante van die Rivier die 

Uniforme '>Nette sal aanneem nie. 

(h) Ook sal die Konstitusie die neiging h~ In selfstandige 

gees in Brits-Kaffraria aan te wakker, sodat In spoedige unie met 

di e Kaa.p-Koloni e moeiliker gemaak sal word. Sir George Grey voel 

tevrede met die 01stelse~ en vind dat die w;tte van die Kaap

Kolonie goed aanpas by B~its-Kaffraria, 

Ofskoon die meeste van die argumente van Grey onomstootlik 

is, kon hy nogtL~ns nie so In indruk or; die KolonialE 'Sekre~aris 

maa.k om af te sien van die "Letters Patent" nie. • 

I • 

! 

Van nou af speel die ekomomiese toestand van Brits-Kaffraria 

so In groot rol in die korrespondensie tussen die Hoe Kommissaris 

en die Koloniale 'Sekretaris dat dit 'nogig sa~ wees om op plekke 

daarna te verwys. • 

Reeds voordat Sir George Grey sy sterk pledooi afgestuur he~ 

Y het Labouchere op 4 Desember 1852 aan Grey geskrywe waarin hy 

(1) Despatches from the Secretarp of State 1857 Archives. 

> I 

\ 

• 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

(68) 

beweer qat die "Letters Patent" die inkomste van Brits-Kaffraria 

• sal verhoog deur middel van doeanebelastings. Hierop antwoord 

1 Sir George Grey in sy brief van 20 l&aart 1858 No. 24. aan die 

Koloniale Sekretaris dat die enigste hawe waar Brits-Kaffraria 

inkomstes kan ]fry, Oos LonQen was, en dat die Prokureur-Generaal 

van oordeel was dat, tensy spesiaal vermeld in die Konstitusie, 

Oos-Londen buitekant Brits-Kaffraria sal val as dit (Brits-Kaf

fraria) afgeskei word deur die nuwe "Letters Patent" because 
it had once been made an integral part of the Colony." Al yal 
"'-

dit nog in Brits-Kaffraria sal die inkomstes nog nie genoeg wees 

nie, wa~t die land is so lank uitgerek dat baie artiekels oor 

land na Brits-Kaffraria gaan. 

Al di e ui tleg va!"; GrEY waarin al di e moeifikhede gebesig 

word, het die Kolonialf -Sekretaris nie kon beweeg om heeltemal 

III af te sien van sy plan. Op6Mei 1858 in sy Despatch No. 25 gee 
I 

die Kolonialc -sekretaris, Stanley, duidelik sy gevoelens en plan-

ne te kenne. Hy is van mening dat Grey die "Letters Patent" nie 

reg begryp nie omdat hy melding maak van In Legislatiewe en 

Uitvoerende Raad •. Volgens die Charta is daar nie soiets as In 

f,egislaitiewe Raad in die lewe gE;roep nie. Inteendeel is die 

Goewerneur voorbedag en doelbewus die efiigste outorLteit gemaak. 

omdat Brits-Kaffraria nog nie ryp was vir In ingewikkelde 
. 

administrasie stelsel nie. Die Uitvoerend~ Raad is slegs daar 

om hom met raad te bedien en nie om hom te beheer nie. (Aan 

hierdie uitleg is nogal te twyfel want die Konstitusie bepaal 

dat geen wetgewing van kra~ sal wees alvorens dit die goedkeuring 

van die Raad geniet). 

Stanley wil egter aanneem dat Grey miskien bevrees was vir I 
i 

die magte toevertrou aan die Raad, maar hy meen dat dit nog nie ~ • 

genoeg regverdiging is vir Grey om die 'uitvber1ng van die "C~A( _____ 

tel''' te vertraag. Grey moet sy bevele gehoorsaalIl. 

VerdeI' beweer die Koloniale Sekretaris dat die moeilikheid 

omtrent Oos-Londen toe te skrywe is aan die feit dat die 

"Letters Patent" nie ui tgevoer is nie. As dit onmiddelik in 

(1) Despatches to Secretary of state 1857-59. Archives. 
1!3) Despathhes f,rom Secy - of State, 1858. Government House. 
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in werking gestel is dan_ kon dit die proklamasie van Sir Harry 

Smith (waardeur Oos-Londen by die Kaap-Kolon1e gereken is) ver-
. . 

nietig het. Nou is die moeilik, en hy gelas Grey om die gehele 

saak goed te ondersoek en volgens advies van tiie Prokureur-Gen-

eraal te :g.ahdel. 

Om Grey enigsins tegemoet te kom in die moeilikhede en ge

vaar wat hy in verband met die Charta mag sien, gaan hy aanvul

lende instruksies aanstuur wat dIe dele, waarteen Grey beswaar 

maak, tydelik skors. By die ontvangs daarvan moet die afkondi

ging van die Charta sonder versuim geskiet. En· Stanley reken 

stellig dat die in werking stellinb van so In eenvoudige gereel-

de vorm van regering nie in die minste inbreuk sal maak op die 

belangrike vraagstuk van latere inlywing van die Kaap-Ko'lonie. 

Nadat Grey hierdie driftige en gedetermineerde brief van 

die Koloniale Sekretaris ontvang het, h~t hy gesien dat verdere 

weerstand hom nie veel sou baat nie. 
A 

Dus gee hy in sy depeche -

y van Junie, 11, 1858 aan Lord Stanley sy bereidwilligheid te ken

ne om uitvoering te gee aan die begeerte van die Koloniale Sekre
• 

taris sodra hy die aanvullende instruksies ontvang. By die be-

lofte voeg hy ook sy ontevredenheid en verklaar dat daar by hom 

nie die minste misverstand bestaan het omtrent die instruksies 
• 

nie. Hy bly staan op sy punt dat die Uitvoerende Komitee hom 

In onderskikte posiesie gee - hy mag geen wette maak sonder 

toestemming van die Raad nie. 

Die aanvullende instruksies het Lord Lytton, die Koloniale 

I~ Sekretaris, op 22 November, 1858 aangestuur met die bevel 'with 
this authority of suspending the summoning of an Executive 
Council, I conclude you will see no further objections to the 
promulgation of the instruments in question, and will procee~ to 
promulgate them accordingly." 

Dus het Grey darem tot sekere mate sukses behaal met sy 

pleidooi om die swakste deel van die Konstitusie verander te 

kry. Verder bepaal Lytton dat vorige regula~ies wat in Brits-

Kaffraria in swang was in die vorm van 'n Ordonansie uitgevaardig 
------------------

(1) Despatches to Secretary of State 1857-59. Govt. House 
New Law Courts. (2) Des~atches from the Secretary of State 1858. 
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moet word (met behulp van die advies van dieProkureur-Generaal 

van die Kaap-Koloniel andel's mag hulle miskien nie geldig wees 

nie. 1. 

-II Grey belowe in sy brief van 7 Februarie, 1859 No. 24. aan 
! • 

Lord Lytton om-die Ordonansies op te trek om die regering stel-

sel vlot te laat werk. Maar terselfdertyd wil hy op enige 

" punte uitleg he voordat hy die nuwe Charta in werking gaan stele 

(a) In geval dit besluit word 011; Brits-Kaffraria by die 

Kaap-Kolonie binne kort in te ly~"sal di t dan nog nodig wees om 

die nuwe stelsel in te voer? Dit sal die federasie skema van 

hom oemoeilik indien daar nog 'n afsonderlike staat met afsonder-

like regering geskep word, en wat meer is dit sal onnodtge in

stellings in die lewe roep en verhoogde koste veroorsaak. 

Daar sal, byvoorbeeld, 'n Hooggeregshof opgerig moet word, 

'n Goewerneur moet aangestel word en so ook 'n regter. 

(b) OOS-LONDEN. Hy haal verdeI' die moeilikheid omtrent 

Oos-Londen aan. As die "Letters Patent" uitgevoer word; dan 

val Oos-Londen aan die Kaap-Kolonie, en verloor Brits-Kaffraria 

nog die doeaneinkomstes volgens die opieni:e van die Prokureur-

Generaal van die Kaap-Kolonie. Hy baseer sy opienie op die • 
volgende bewyse: (i) Toe Sir Harry Smith op 22 Desember, 1847 

deur proklamasie verklaar het dat die gebied tussen die Kei en 

Keiskamrna onder Britse toesig regeer sal.word, het hy die hawe 

Oos-Londen inbegryp. Maar hy het gevC1el dat "the singularity of 
British rule in British Kaffraria left him no other alternative 
to prevent every spf:cies of fraud upon the Revenue, and a general 
check to the best inte~est of commerce other than to annex the 
mouth of the Buffalo River to the Colony." So het hy op 14 Jan-

uarie, 1848 'n proklamasie tot daardie effekte uitgevaardig en 
• 

dis bekragtig deur Haar Majesteits Regering (Lord Grey's despatch 

of April 25, 1848). 

(II) Haar,Majesteits orde in Raad Van 1 Maart, 1849, het 

die hawe Oos-Londen 'n vrye hawe verklaar en 'n vrye pakhuis 

hawe van die Xaap~Kolonie. 
'\ ' , \ ~ 

Despatches to S~cretary of state 1857-59. 

" 
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(71) 
• (U) Haar Ma0 estei ts beRragtiging van die doeane regula-

sies van Jie Kaap-Kolbnie (No. 6 van lS53) waarin Oos-Lonaen ge

·klassifiseer word met Kaapstad, Port Blizabeth en ~nder Koloniale 

~wes, en waardeur daar ook wetgewing gemaak is vir Oos-Londen. 

Om die saak nog sterker te maak, voeg Grey daarby, dat volgens 

die "Letters Patent" van 14 Desember van 1850 BritE-Kaffraria 'n 

heeltemal aparte regering kry ... "no law, custom or usage now 
in force .•• in the Cape Colony, shall by force and virtue thereof • 
extend to and become in force within British Kaffraria, and no 
court or magistrate within the Cape Colony shall by force and 
viytue thereof hold, acquire o~ exercise jurisdiction wi~hin 
British Kaffraria." Dit wil se Oos-Londen val dan aan dle Kaa~-

Koloni e of Haar Maj este 1. tis reGeri ng meet di e saak anders ui twys. 

Cathcart was ook onder die indruk dat Oos-Londen aan die ~~ 

Koloni e behoo rt het,' en vi r meer dan sewe j aar lank is twe e pro-

klamasies jaarliks opgetrek deur een van die re6ters van die 

Kaapse Hooggeregshof, "and promulgated by the Governor appointi~ 
a Circuit Court for East Londen as a district of the Colony." 

Gronde wat oinne Oos-Londen en omtrek val, is uitgegee deur 

die Goewerneur as grona van die Kaap~Kolonie., 

As dit aan die Kaap-Kolonie gaan, vind ons eera die hawe wat • 

. aan die Kaap-Ko~onie beheort, dan In streek omtrent 35 my 1 breed 
. 

wat Brits-Kaffraria is, verder-aan die Kaap-Kolonie wat voorrade 

deur Oos-Londen kry net soos Brits-Kaffraria. Op die oomblik kry 

die Kaap-Kolonie al die hawe inkolIlste vaL Brit.s-Kaffraria ook. 

Maar val Oos-Londen aan Brits-Kaffraria dan beteken dit dat"die 

Kaap-Kolonie In groot deel van sy wettige inkomstes v~rloor. 

Die Kaap-Kolonie.sluit feitlik Brits-Kaffraria in, due sal 

dit nie reg wees as Brits-Kaffraria vir Oos-Londen kry nie - dis 

te klein. 

Op 5 A~ril, 1859 het die Koloniale Sekretaris h~eroor ge-

geskryf dat aie wetsadviseurs otl0erseek sou instel aan wie Oos-
o 

Londen behoort. 

D~e larlement van die Kaap-Kolonie wat besig was om die in

, '( lywing van Bri ts-Kaffraria te oorweeg, het ongelukkig vir Grey In 

.. 

---------------------
{l} Grey to Lytton February 7, 1859. (~) Grey to Lytton June, 17, 
1859. 

• 
• 
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klap gegee deur te verklaar dat dit nie raadsaam was vir die 

Kaap-Kolonie om grense uit te brei. Maar die vra~gstuk.omtrent 
• 

Oos-Londen is tog ligter gemaak vir die KolonialeSe~retaris 
• • 

deur te verklaar "that t.he House of Assembly sees no obj ection 
to the restoration of East London to Bri tish Kaffraria which was 
for the purpose of temporary convenien~e annexed by Sir Harry 
Smi th to the Cape Colony ••• should Her l~aj esty' s Government 
deem it desirable." Hierdie stap het die 6esware wat Grey altyd 

kon voar-hou aansienlik uit die weggeruim. En dit vlOrd vir hom 

dus moeiliker om tyd te wen. 

By wyse van 'ri proklamasie het hy toe bekend gemaak dat 

Oos-Londen by Brits-Kaffraria gevoeg sou word en dat Dieselfde 

r · doeane wette en regulasies as wat in die Kaap-Kolonie in swang 
" 

was ook in Brits-Kaffraria van krag sou weese Die gevolg hier-

van, so het hy gemeen, sou wees dat die inkomste van Brits-Ka,f

fraria jaarliks met £35,000 verhoog kon word en dat Brits-Kaff\-a-

ria dus selfondersteunend kon word. 

Op 12 April lSeO (Ho. le9) het }:;ewcastle sy. beslissing gegee 

omtrent Oos-Londen na hy ook wetsadvise~rs geraadpleeg het, en 

nadat die Kaapse Parlement en ook Grey die saak reeds 'n wending 
I 

gegee het. 90s-Londen moes ingelyf word by Brits-Kaffraria • 

.A • Wat die "LetterB~Patent" betref, sien ons in die depeche 

,'/ van Grey aan Lord Lytton op 20 April, 1859 dat hy versoek om die) 

ou stelsel vi! tog nog twee jaar in Brits-Kaf'fraria in swang te 
• 

laat bly, "so that the new system, whateve; it may be, may be 
brought into operation gradually." Hier wil hy weer tyd wen om 

die Anneksasie van Brits-Kaffraria 'by die Kaap-Kolonie eers te 

laat geskied voordat ~ie nuwe regering ingevoer kan word. 

lklg voor Lord Lytton egter lti~rdie brief ont!ang get, het 

ily hy op 5 April, 1859 aan '";rey geskrywe dat aangesien die inkor

porasie van Bri ts-Kaffraria met die Kaap-Kolonie hierdie dae 

onder bespreking was, hy geregtig was om die in werking stelling 

van die "Letters Patent" vereers ult te stell 

(1) Grey to Lytton 13th July, 1859. (2) Despatches to Secy. of 
state, 1857-59. Govt. House. (3) Despatches from Secy. of state. 
1859. 

\ 
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van die l'ar1ement van' die :i:aap-Ko1oni e dat in1ywi ng van, Bri ts-Kaf-

frari~ nie binne kort sal geskieu nie, en'hy voe1 dus genoodsaak 

y om op 12 April, 1860 aan Grey te skrywe dat die in1ywing van 

Oos-Londen by Brits-Kaffraria opgevo1g moes word deur die inwer

king vte11ing van die "Letters Patent~_ (lets waarvoor die in-

woners V'an Bri ts-KaffrariE;. reeds begint agi teer het, en ' n ver-

soekskrif aan Grey gestuur bet, waardeur hu11e eis dat Brits

Kaffraria aparte regering m~eE Kry). 

Di e Ko10nia1e··Sekretaris meen dat Maclean' belUwaam genoeg is 

om L~itenant-Goewerneur te wees en hy nomineer hom dan met ver-

hoging van sa1aris van £800 tot £1,200, Sy hoofk1erk Brownlow 

kan aangeste1 word as Sekretar,is met sa1aris man £350 per jaar. 

Ook kan die staf van beamptes·vergroot word. 

Om tyd te wen het Grey eel'S op 22 Oktooer, 1860 geantwoord 

'1 dat die instruksies uitgevoer sal word, maar dat hy vo1gens 

wet a11een1ik fn "Deputy Governor" kan aanstel. Dus moet die 

(If/ 
! 

aanste11ing van Maclean eel'S deur Haar Maj estei t: . geteken word 

voordat hy Luitenant-Goewerneur kan word. Dit het ~gter nie 

moei1ikheid veroorsaak nie, en die "Letters Patent is in werking 

geste1 voordat die antwoord ontvang is. 

Die enigste stap wab geneem moes word, was om die vorige 

regulasies en wette wat in Brits-Kafft'aria was, deur In ordona

nansie geldig te maak. Dit het ,)eteken dat die wette wat in die 

Kaap-~olonie in gebruik was net van krag gemaak moes word in 

Brits-Kaffraria. Grey wou die wette maar behou en nie die wette 

van Oroot-Brittanje invoer nie so lang die inVloners nie daarvo<l1r 

vra nie. Sy redes is, dat daar geen direkte imrnigrasie van • 

Groot-Bri ttanj e na Bri ts-Kaffraria p1aasgegryp het ni e' be,'halwe I 
70 lerse mei si es waarvan di e meerde rheid net deur Bri ts-Kaffra-

• 
ria na die Ko10nie gegaan het. En die Europese bevo1king van 

Brits-Kaffraria was gewoond aan die wette van die Kaap-Ko10nie -

(1) Despatches fro~ Secy. of state 1860 Govt. House. (2) Despat
ches to Secy. of state 1859-62. Govt. House. (3) Grey to Secy. 
of state l~ Nov. 1860. (¢),Despatches to Secy of state 1859-60 
Government House. • 
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, 

• ! 

gewoond aan uieself~e ste~sel van grcndbesit, Van die 3764 siele 

in Brits-l\affraria is 1284 boere wat in die Kaap-Ko10nie gewoon 

het, dan is (iaar nog 528 wat in Oos-Londen woon wat voorheen' In 

deel van die Ko10nie' was. 

Ook sal die uniformiteit van wette 1atere federasie en an-

neksasie makliker maalt • 
• 

Met die inste1ling van In nuwe vorm van regering, en met 

die ontwikkeling van Brits-Kaffraria het die omstandighede vereis 

dat daar ook 'n vermeerdering in die personeel en 'n uitbreiding 

in die instel1inge van die regering sou kom. Gepaard daarmee het 

ook die'u1tvaardiging van nuwe 0RDONANSIES gegaan. 

Met die invoering van die nuwe Konstitusie is die Konstitu

" sione1e stryd in Brits-Kaffraria vir 'n r.uk geeindig. Wat daar-• • 

van oorgebly het, was eientlik net die aanvu11ing van die leemtes 

en 'verei ste s in dire rt::ge ri ngst elsel • 

. Reeds vroeg in 18tl word daar 'n FROKHf~UR - GEN~RAAL vir 
V • 

Brits-Kaffraria aangestel - S. Jacobs 'n Jood. Daar is behoefte 

aan 'n regter maar Grey is bevrees dat dit moei1ik sal gaan om 

,. een in Suid-Afrika te kry, dus moet een in Enge1and aangestel 

word. Daar moet ook 'n SEKRETARIS vir Brits-Kafiiraria aange
/ III stel word - sy posiesie is min of meer gelykstaa.nde met die van 

11,/ 

• oi e P;r:okureur-Generaal, maa~ sy salari s wil di e Koloni,ale 'Sekre-

" • I taris nie so hoog he nie; Sy pos is later verbind met die van 

Ouditeur-Generaal vir Brits-Kaffraria (Wodehouse aan Newcastle 

19 J8;nuarie, 1863.) 

Verder is daar ook siviele aanste11ings gemaak soos, byvoor
I 

bee1d, die van SIVlELi'; ::':';}7SJlNE],R en LAND1:ETEl'\ - GEllliRAAL. 

lets wat natuurlik koste meegebring het want hulle moes 'n staf 

h~ met kantore. 

Gepaard met die nuwe re~eringsteise1het ordonansies vir 

die beter en meer effektiewe bestuur van die land van tyd ~ot 

tyd verskyn. Alvorens sulke ordonansies van kra~ kan word, moes 

hulle eers na die Koloniale'Sekretaris gestuur word vir 'i5y goed-

(1) Grey to Secy. of state 19 April, 1861. (2) Wynyard to J~w~
castle 5 Oct. 1861. (3) Wynyard to Newcastle 28 Nov. 1861. 

1· 
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keuring. Ook moes die doel van sulke ordonansies duidelik uit-. 
V eengesit word deur die Luitenant-Geewerneur van Brits-Kaffraria 

wat die ordonansies uitvaardig. 

In Werklikheid het die Ko10nia1e, 3ekretaris gevloon1i~ die 

opienie en aanbeve1ing van die Goewerneur van die Kaap-Ko10nie' 

in_, ag geneem, sodat op slot van sake alleenlik wette aange

IV neem is wat sy goedkeuring en po1itiek ~angeaui het. Nogtans 

was dit 'n stadige prosedure want dit het lank geneem vo~rdat 

die antwoord verkry kan word. 

Die eerste Ordonansie wat uitvaardie; was, em vir Kingwi1- ( 

liamstown 'n Munisil~a1e KO!'ljor?-sie in die lewe te roep - Hier , 
1 

word dit gedoen om plaas1ike bestuur aan te moedig en ook om 1/( , .. • 
algemene uitgawes te bevry van uitgawes van blote plaaslike aard, 

wat deur plaaslike bydraes aangevul behoort te word. 

Om verdeI' die finansi~le vooruitgang te bevorder en om te 

reel dat boere gemakliker produkte van die hand kon sit, is 'n . 
oJ!'dmansie (No. 8 van 1862) ui tgevaardig "vaardeur di t geoo rloof 

was om oral markte o~ te rig, waar daar tot hiertoe net e~n by 

• Kingwilliamstown was. 

Op' die gebied van die REGSV,ESE is daar ook interessante 

verwikkelinge te bespeur. Di~ ou Hooggeregshof wat alreetis na 

verwys is, word nou verander, en deur ordonansie 1(0. 7 van 1861 

word tn juriestelsel in sy plek gestel. Die samestel1ing is 

eienaardig. 

• (a) Daar word twee poste geopen - een vir "Sheriff" en een 

vir meester. (Vir die pos van sheriff beveel Maclean Kaptein 
'''/ Mills, staf-offisie; van die Duitse Mi1it~re set1aars aan teen 

£300 per jaar. As Meester word aanbevee.L die Resident-Magis

traat vir Kingwilliamstown (Taylor) - hy neem ook die pos van . 
Registra~eur van die hof aan. Giddy is aangestel vir die pos 

omdat Taylor later besluit het om Magistraat te bly. 

Die aan~te11ings is goedgekeur deu!' die Ko10niale 'Sekre
, / 

taris. - Vanaf September, 1863 is die poste van Meester en die 

(±) Secy. of State's Despatch of 18 Dec 1861. (2) Sien b.v. han
ge~Vlyse van Wodehouse in sy Despatch 30 April 1862. (3) Grey to . 
Newcastle Febr. 9, 1861 (4) En~nos. to Desp. 'No 35 Oct. 17 1861 
to Secy. of'State: (5r Secy. of State 14 :B'ebr. '1862. 
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van Registrateur van aLte een gemaaK. 

(b) Jurie - almal tussen 21 en 60 jaar wat besittinge het 

tel' waarde van £50 of wie eiendom verhuu.r teen £lO·in die jaar 

mtig jurielede word. Daar word egter heelw~t uitsonderinge ge-

maak. So, byvoorbee~d, mag die.volgende klasse nie die status 

van jurielid berei~ nie: Alle siviele amptenare, beamptes van 

die hof van justiesie, predikante en prieste~s, dokters en 

aptekers, offisiere van die leer of vloot op volle oetaling, 

hoofde van skepe wat werklik in diens is, kOll;mandante, veld-
• 

kornette, konstabels, offisiere, ~heriffs" en nog meer. 'ersone 

wat reeds skuldig gevind is aan 'n kriminele misdaad word oOf 

ui tgeslui t, so ook alle na.turelle. 
-~~, _r • • ~_~. - • 

Die magistl'ate maak lyste uit van beskil<bal'e jurielede en 

die "Sheriff" of sy afgevaardigde roep dan 'n aantal Jurielede 

byeen. Uit hierdie lede trek die Weest~nege Juries, en hy 

boekstaaf aIle hofsake en die besonderhede omtrent tlie jul'ie. 

Alle sake wat betrekking het op str~ deur 'n jurie, wat 

nie in ~ie ol'donansie vervat is nie, sal sover moontlik volgens 

Engelse wette behanciel word. Die gevolgtrekking waartoe die ju~ 

kom moet eenparig wees en die l'egter wat optree in die hof sal 

dan uitspraak gee. Oor hierdie laaste punt is daar nogal heel

wat diskussie gevoel'. Die Koloniale Sekretaris st in sy Dep~he 

(No. 382 van 18 Desemver, 1861) dat eenstemmigheid van juries die 

neiging het om geregtigheid te ontduik. As hulle binne 'n uul' 

nie ool'een kan kom nie, dan moet die uitspraak van ag juries 

aangeneem word, en indien ag nog nie binne drie uur ooreen kan 

kOOl nie moet die uitspraak van ses aangeneem word. 

Hiermee was die regter en Prokureur-Generaal van Brits-

• Kaffraria weel' ni e tevrede nie. Hulle s~ di t mag lei tot onop-

lettendheid daal' die opienie van een nie juis saak maak nie. 

Ook sal die klein bevolking en die klein ple}:kie wat daartoe 

help om die jul'ie met die saak bekend te stel; voordat die saak 

nog gehoor is. • • Daar is fn kans vir vooroordeel, of die Juries 

(I) Yiyhyard" to Secy. of state sept. 14, 1861. (2) Enclos. to 
Despatch No. 60 of 1861 tD Secy .. of State.- (3),M"aclean 14 april, 
1862. • 

• 

-
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mag bevriend Vlees met die beskulfiigde, en dis dus noocisaaklik 
• 1\ 

om soveel et;nstemm; gbeiu as :noontli.K te be. 

Die Koloniale· SeJiretaris het egter ,lie laaste woord gehad en 

sy aanbeveling is aangeneem • 
• 

Hierdie eenvoudige maar doeltreffen~~ vor~ v~n regswese het 

blystaan tot aie inlywing van Brits-Kaffraria. 

Heelwat ander ordonansies is uitgevaardig, dog hulle kan 
I 

hier nie behanael word nie, en dis alleenlili die wat betrekking 

het op'de aciministratiewe of siviele bestuur van die land wat 

aangestip is. 

NATURELLIt· - VRAAGSTUK: 

Soas reeds aangemerk het die Nasiona1e ramp vir jare 

soiets as 'n naturel1e-politiek onnodig gemaak. Gedurende dte 
, 

tyd wat die Indiese Muitery aan die gang was, het die Kaffers 

weer In weinig rusteloos geword, veral tOE daar so baie troepe 

uit die Kaap-Ko1onie en Brits-Kaffraria ge;c;tulIlr is. 

In oie begin val 1858 het oie i:Sevi:).nC;ene in die Kingwil1iams-

I~ town tronk opstandig geraak en 21 het gevlu0. Terselfdertyd 

sebeur dieselfde in die Kaapstadse tronk, en dis nou omtrent net 

die tyd toe Moshesh ook die beste in die Vrystaat het. So was 

daar rede Oill te~glo dat dle Kaffers enigsins hoopvol kan weeSe 

Berigte lui oak dat Kreli weer i-,ropaga.nua maak am vyandelikhede 

te hervat, en dis nog Goed onthou Yie1kc rol hy in die selfmoord 

gespeel het. Dus is 'n ekspediesie tee~ hom gettuur en die ge-

hele gebied tussen die ~ashee en die Kei word nou ope grande -

hy word oor die Bashee verdryf. 

Oor hierdie r:;ebied en oor "No Man's Land" (wat Suid van die 

" Basuto grens gcle het) was daar heelwat korrespondensie tUBsen 
• 

6ie Hoe'Kommissaris en die Koloniale 'Sekretaris. Die Hoe Kom-

A missaris wou uitbreiding van Britse beheer he en die Koloniale· 

Sekretaris was nie baie lus daa.rvoor nie. Nogtans stew hy toe 

'Y (Newcastle a~n Grey 5 Desember, 1861) omdat by gesien het dat dit 

(1) Grey to Secy. of state Dec. 9, 1857. (2) Grey to Labouchere 
11 February, 1858.~ Despatches from Secy. of state. 1861. 
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in belang Vcln die Kolonies in Suid-Afrika en van die nat,urell e 

rasse Gat die ope deel in besit geneem sou word. 

Maclean moes dus in naam van die Krcon besitting neem van 

die gebied tUBsen die Kei en die Bashee as deel van die Kolonie 

Brits.-Yaffraria. Formele toestenrrning daartoe sou sonder versuim 

gestuur word. Maar intussen moes dit onaersoek word of magistr~ 

te en die gewone belastingstelsel in Kafferland ingevoer kon worti. 

By die deel "No ManIs land" het baie partye oelang gehad -

Natal, Moshesh en die Ka';l::,-Yolonie. Deel is reeds aan Adam Kok 

. gegee, Natal mo es In deel kry, maar 11:0 shesh mag ni e toegelaa .. t 

word nie. 

Kreli moet nog verdeI' vaL die grensferwYder word, en hy" 

l110rd dus land daar aantsebied. Eel's is hy onwillig, dan w,eer 

gewillig en toe hy moes gaan, weer onwillig. 

Maclean het gemeen da t as hy ;i. n naam van di e Kroon di e ge-

bi e:J mo es bese t, dan het hy ook di e reg alI; 0 rdonansi es te maak -

Y deur die "Letters Patent" van ~3 Maart, 1862 is die.gebied tu:sen/ 

dle Kel en Bashee by Brl ts-KaffrarJ.a gevoeg. Uaar lS egter geen 

stappe geneem am of di e grense te omskr~we nie of om die (~bie"tl) 

gebied by Brits-Kaffraria io te lyf nie. In Resident-Magistraat 

van oie Kolonie is daar geplaas om klein misdade te behandel • 
• 

Die Goewerneur van die Kaap-Kolonie is ook Goe1iJe::neur van 

Brits-Kaffraria en volgens die Charta van 1862 Goewerneur van 

Gaardie afhankliKe gebied (Dependency). In sy afwesigheid maak 

die Luitenant-Goewerneur wette. So wil Maclean dan In Ordanansie 

ui tvaardig (No. 7 van 1863) waardeur persone w:,:.t in die T ranskei 

gestraf word in die tronke van Bri ts-Kaffraria gehuisves kon 

word. 
/ 

Die wetsadviseurs het gemeen dat die deel reeds deel uit-

maak van Brits-Kaffraria, en as dit nie die geval was nie dan 

het die Goewerneur van die Kaap nie die reg am enige regterlike 

of m&gistraats-gesag aan iemand toe te vertrou nie insake 001'-

tredings oar die Kei gemaak. 

(1) Wodehouse to Newcastle 18 Eebruary, 1863. 

• 
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Wodehouse W'eS hierdeur heeltemc<.l in die war gebring, want 

Brits-Kaffraria is vir tien jaar op dieselfde voet regeer, en in 

1857 het die Kaapse Parlement 'n wet aangeneem, waardeur gevange

nes ui t Bri ts-Kaffraria in die Kaapse tronke opg·eneem iS 4 . Was 

dit a.ltyd onwett'ig? 
t. 

Hy meen dat sy outoriteit hom mag verleen om aIle maatreels 

aan te wend waardeur die veiligheid van die land gewaarborg kon 

word, en om die beskawing uit te brei.nder die naturelle. Dit 

reken hy kan all~lik gedoen word deur hulle onder In regering 

te plaas. Dus gaan hy die "status Q.uo" handhaaf. 

" Pierop het Newcastle in sy depeche No. 661 van 6 Julie, 1863 

• geantwoord dat die outoriteit (Commission) sIegE. morele invloed 
• 

beteken en nie regterlike mag nie. Ry is verder van op~enie dat f 

jurisdiksie in Brits-Kaffraria eel'S kan plaasgry~ nadat die 

"Letters Patent" in werking gestel word. By voeg ook 'n wetsont-

werp daarby, waarin dit vasgestel word wanne~r 'n "Letters Pa
A 

tent" van ~rag sal weeSe Dit sal nie mag he voordat dit publiek 

gemaak is nie "provided that any Act or thing theretofore done 
or purporting to have been done in pursuance or under authority 
of such "Letters Patent" shall be ~s valid and effectu~l as if 
the samE; Letters Patent had taken effect 8.t the nate of the ma
king thereof." 'n Toekom~tige "Letter~ Patent" sal geen waarde J • 

. 
besit voordat dit afgekonoig is nie, en aanstellings deur 

"Letters Patent" salop dieselfde manier vernietig word indien 

nie binne ses maanne gepubliseer nie. 

Rier kry ons dan tn definitiewe re~l wat terselfdertyd vir 

Wodehouse verlos van 6.ie moeilikhede waarvoor hy bevrees was. 

In Eng~land reeds het Wodehouse bevel gekry am die gebied 

van Kreli by Brits-Kaffl"al"ia te voeg, maar hy het die saak on

aangeraak laat bly, omdat dit net deur 'n sma 1 riviertjie geskei 

• was van die land waar Kreli toe ;ewoon het en hy was begerig om 

terug te keel'. 
• 

tn Ander rede waarom hy geweier het, was dat die voliesie 

van die Kaap-Kolonie tot dusver gesorg het vir die veiligheid 
• • 

van die land tussen die Kei en Bashee, en as dit by Brits-Kaf-

(J.) Despatches from the Secy. of State 1863 Govt. House. 
(2) Wodehouse to Newcastle 17th July, 186? 

• 

• 
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fraria gevoeg VJord dan sou die Kolonie haar troepe teJm;.g; trek en 

Brits-Kaffraria was te swc-.:k om die verd~diging van daardie deel 

op haar te neem~ 
I 

Die houding van Kreli was in die tyd nie baie vriendskaplik 

ni e. Si r 1?c~1 tee Curri e hoof van di e Grens poli esi e het berig dat 

Y hy die Bashee wou oorkom na sy ou land. So word voorsorgmaat-
.. 

reels getref, maar niks het werklik geb~ur nie, en dit was meer 

'n gerug &s iets andel's. 

Ynige maande later is deut' bemi dd eli ng V8,n nTn r. Warner di e 

Tambookie agent aan ~reli verlof om 'n deel van sy au gebied Wes 

r van die Bashee te kom bewocn - dis 'n gebruiksreg en nie 'n be-

sitsreg nie. Hy kry verder £100 per jac,r as hy hom goed gedra. 

Reeds voordat die Kolonia.Le· 3ekretaris die berig kon ontvarg 

het hy op 5 Augustus, 1864 (No. 784) aan Wodehouse geskrywe dat 

hy aaamstem met hom dat dit nie reg sou wees om Kreli verder te 

til/ drywe nie. 
/ 

I 
Hy is al in 1858 uitgeCrywe er; sedert die tyd is daar 

feitlik nike gedoen om die land te beset nie of om dit In nedei-
• 

setting van die Bri tse Kroon te maak nie. Die lang Eashee grens 

vereis baie troepe om oit skoon te hou. Daar is dus net te kies 

tussen groter milit~re uitgawes of die Britse gesag ffioet terug-

getrek en die Kei die verste'grens gemaak word. Hy voeg daarby 

,dat die doel van die imperiale regering nie die uitbreiding van 

gebied is nie, maar om fn gr~ns te behou wat rustig en stil sal 

wees. Welke pad gekies moes woro, laat hy egter aan Wodehouse 

001'. (Die vraag is ',vat sou die morele invloe, wees afgesien van 

die finansi~le verlies). 

Cardwell, die Koloniale Sekretaris merk ten.regte op dat die 

verdediging van d,ie grens van Brits-Kaffraria tegelyjeertyd ook 

beteken die verdedi~ing van die grens van die Kaap-Kolonie. En 

dat as daar hulpwas die Kaap-Kolonie dan genader moes word en nie 

die imperiale regering nie, want die bydraes van die Kaap-Kolonie 

was te klein in vergelyking met die voordele. 
--------~-----------. 

(1) Wodehouse to Newcastle, June 11, 1864. (2) Wodehouse to Secy. 
of state, Aug. l~, 186'. No. 799. (3) Despatches from Secy. of 
state, 1864. I 

I 
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'Nodehouse het hi erop 't:1 an twoo I'd ges tllU I' op 3l Okto bel', 1861 

)I (Np. 106). Hy haal aan van die hoofde wat in Brits-Kaffraria 

woon wat reeds taamlik beskaaf is, en wat almal salarisse ont-

a'i 

vang. Die gronde aan hulle gegee is 'n wein~g klein en hy 

beveel aan (hy neem aan dat die Kei die 6rens van die Britse 

besittinge is) met toestemming van die imperiale ree;ering om so-

veel hoofde in Brits-Kaffraria reg te verleen as wat met hulle 
• volgelingE: oor die Kei wens te gaan en hulle buite die werklike 

Bri tse bestuur 'te gaan vestig, .Laar onder die aLsemene toesig van 

Warne-r die Bri tse Resident "Continuing to them some portion of 

their present allowances which may lead the;!. to maintain a frieni-

ly intercourse with the British Govecrm~ent.1I Wat agterbly sal 

dan nie meer 'n georganiseerde starn wees nie -. Hier vergeet 

Wodehouse dat ,die strumme op die grens weI deeglik georganiseer 

kon word en dus baie moeili~~eid kon gee • . 
• •• Cardwell het die stap goedgekeur en die Transkei reeling is 

San Wodehouse oorgelaat. 

Wouehouse het aan die GoeVie ~neur se afgevaardigde (Graham) 

las gegee om in medewerking van Brownlee (Wagistraat van die 

Gaikas) en ':farner (die Tambookie agent) aan die Gaika stamme 

,voo:r te stel om oor die Yei te ~n€11so ook aan die Tambookies in 

die Kaap-Kolonie. 

Terwyl dit aan die gang was, het paniek uitgebreek tussen 

d'i e grensl/Joere - daar was gerugt evan vyandeli.Khede en kombi nas:iBs 

.tu~sen Kreli, Sandielie en andere, veral die Fingoes. Daar was 

tn suspiesie dat die Kaffers passe oordraagbaar. gemaak het, en 

dis bepaal dat aIle passe ingeroel) en dat nuwes uitgege(; sou wo"tl. 

Moeilikheid het toe ontstaarj daar die 'Jearnptes di t te gebiedend 

gemaak het. Veel het egter nie geJeur nie, en die· vrees vir 'n 

opstand het gou verdwyn, sodat die onderhandelinge hervat kon • 
word. Die Gaikas het egter op slot van sake ~eweier om oor die 

\~ 
Kei te gaan. Hulle beweer dat hulle onder die Britse bestuur in 

\ (1) Despatches to SecJ • of state 1864. (2) Cardwell" to Wodehouse 
Jan. 9, 1865. (3) Wode House to Secy •. of Sta~e llay 6, 1865. 
(4) Wodehouse to Secy. of state, October 11, ,1865. 
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gerald van Kingwilliamstown inligting vra of naturelle toegelaat 

kon 'Nord pm 'n Diploma in Engeland te kry nadat hulle 'n kursus 
! 

in Lovedale geloop het. Die "Royal College of Surgeons" in Enge-

• land het toegestaan dat so 'n sertifikaat na 'n driejari~e studie 

1n Engeland verkry kan word. 

Alles tesame was daar in 1866 drie en twintig kerke in 

Brits-Kaffraria onder Ses verskillende kerkgenood~ka~pe. 

Verder is daar' gedurende die jare twee tronke gebou - een by 

Kingwilliamstown en een by Oos-Londen. 'n Poskantoor word ook o~ 
I 

gerig en 'n amateur teater by King'liiiliamstovm. In die tyd 1857 

kOHl 'n tydskrif die Kingviillirunstown Gazette ook in ciie l~viet en 

dit.ord noc:ig om by die begin van 1865 regulasies te maak vir d.le 

1\ 
aanle van Telegraaf lyne - daar is toe al reeds ~en van Kingwil-

liamstown na Oos-Londen, en een in bou tussen Kingwilliamstown en 

Grahamstad ~. 

Verder is daar nie juis veel vooruitgang te bespeur nie, en 

baie van die jublieke werke en skole begint teen die einde van roe 

periode baie te kwyn as gevolg van die Ekonomiese toestande soos 

in die opvolgende hoofstuk sal blyk. 

DIE EKONOMIESE ASPEK:-

Soos 'nvorige geleentheid 
1\ 

gese, het Sir George 

Grey kort na Cathcart se skema vi r Bri ts-Kaffraria in Suid-Afrika 

gangekom. By het weer nuwe lig in die Kaffe~-politi~k ~esien, 

maar sy politiek sou ook heelwat koste meeoring. Hy meen dat hy 

:,,£45,000 per jaar nodig sal h~ wailrVan Groot-Brittanje £40,000 sal 

bydra en die Kaap-Kolonie die res. Na drie jaar hoo;;., hy sal die 

'I som jaarliks so verminaer Qat na ag of tien jac,r hulp van ~nge-
. _ \l· 

land nie rueer nodig sal Wbes nie, vmnt die natuurlike b:i'ohne van 
• 

" 

Bri ts-Kaffraria sal dan daarvoor sorgo Sy skema ofskoon duur s tri 

hy in plek van .Kafferoorlo#e, wa,:;;,rvan een, n8.melik, die 8ste 

£1.,000,000 1)e1:' jaar gekos het. 

Die vreeds~ne ontwikkeling van die hulpbronne van Brits-

Kaftraria is nie ongehinderd gelaat nie, want teen die einde van 

), 

Mei.korn die nasianale ramp onder die Kaffers, en die gevolg is, .j 

(1) Grey to Secretary-of state February 14, 1855 • 

. . 
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dat alles wat aan ontkiem is In slag toegedien woru vir In ruk en 

dat die koste van die land verhoog word. Na die ramp kry ons dan 'n 

toestand waar Grey sy irrunigrasie planne beter kan uitvoer, en hieraan 

is natuurlik weer koste verbonde. 

Hy is egter hoopvol vir die finansies van die land deur die fet 

dat gronde aan blankes verkoop kan word om die skatkis te vult 

In aIle geval het Grey na drie jaar gt:vind fiat dit nie moontlik 

was om In vermindering in die imperiale toelaag aan te beveel nie as 

gevolg van die nasionale ramp. In verband daarmee is die koste so 
/ Y hoog dat die Koloniale'Sekretaris in die tyd be~int twyfel dat die 

gebruik (apr·ropriation) van (:;eld in hEt.nne van die Hoe Kommissbris 

moet wees, iets waaroor Grey natuurlik nie baie tevrede was nie. 

Die jaar 1858 jet nie nuwe vooruitsigte aangebied nie, en Labru-

chere die Kolor;iale"Sekretaris is erg ontevrede dat die uitgawe van 

Brits-Kaffraria nie v8rminder kan word nie. Hy bt::paal dat, solang 

Brits-Kaffraria nie sy eie uitgawes kan betaal nie, die inkomstes \B1 

grondvet'koping nie vir immigiJIasie doeleindes gebruik kan word uie, 

maar vir die vereffenlng van die toelaag wat die Britse Parlement 
If' 

jaarliks aan Brits-Kaffraria betaalJ Soiets meen Grey sal met die 

tyd verleng .dat B ri ts-haffraria vi r homself sal kan oetaal. Hy sien 
~ 

('1nog n" e wa~r die inkomste veel vergroot en die ui tgawes veel vermin-

der kan word nie. Vir die jaar 1858 sou die uitgaaf van Brits-Kaffra-

ria volgens die beraming van die beamptes in Brits-Kaffra.ria £74,245 

wees, ma.ar Grey skat dit op £55,677 - no~ aansienlik ho~r dan die 

vorige jaat'o 

Toestande is dus nie rooskleurig nie, en die Koloniale3ekreta-

ris kam onder sulke omstandighede met In bekendmaking wat vir Grey 

weemoedig laat voel. Ek bedoel die vermindering van die parlement~re 

toelaag. ~oestande in Engeland is nie besonderlik gunstig nie. EeUi 

was dit die Krim Oorlog, toe weer die Indiese Muitery; en die baie 

Kafferoorloe in Suid-Afrika en die nietige voordele verbonde aan die 

besittinge het die liberale (wat baie vir besuiniging was) laat pes

simisties voel oor die ver~fgele~ besittings. 

I~ In sy dep~che van 5 'Mei, 1858 (No. 24) skrywe Stanley dat die 
---------------------

'/ -t;~ 4 4CjffP'ivk 4<-c~/ /S~~'l. 
~) Labouchere to Grey 4 Dec. 1857 No. 267. (8) Grey to Labouchere 
~To. 28, :March 22, 1858. (~ Despatches from Secy. of State 1858 
Govt. House. 
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" parlementere toelaag vi I' Bri ts-Kaffraria verminder sal word van 

£40,000. tot £20,000 in 1850. Hy wys daarop dat daat' vir Brits-Kaf-, 

fraria vir 1855-58 betaal is £415,000- £14C,000 v.ir diesj"viele I 
regering, £210,000 vir die paasaat, salaris en ander koste verbonde 

aen die Duitse Setlaars, £30,000 vir betaling van die .Liegion vir 

1859 en £35,000 vir addisionele betaling van die LeGion. Stanley 

het ester sy invloed gebruik om die Kommissarisse van die skatkis 

te beweeg om die volle som vir 1858 nog te gee~ 

Vir Grey is dit tn skok, maar hy is bly vir die hulp wat 

Stanley hom gegee het, omdat dit onmoontlik ~as om die toelaag 

in 1858 met soveel te vermindet'. Ey het reeds £14,000 in die eer-

ste drie maande inbetaal vir agterstallige skulde van die vorige 

jaar in vet'band met die nasionale selfmcord, en £6,000 is te min 

vir die orige ne~e maande. Die inkomstes vir die tydperk sal onge-

veer van £12,000 tot £18,000 wees En die ui tgawes is ongeveer £39,90) 

verdeel onder die volgende hoofde. 

~a)Di e salarisse van onontbeerlike beamptes (om diE. regering 

uit te voer), van hoofde en naturelle poliesie, As die aalarisse 

van die laaste twee weggeneem word, sal die vertrarevan die Kaffers 

geskok word. Onder hierdie hoof sal die uitgaaf £21,000 bedra. 

(b)Om met dienaturelle op goeie terme te bly, betaal Grey pe~ 

sioene uit aan naturelle hoofde en naturelle wat getroue dienste in 

vorige oorloE aan die Engelse bewys het. Dit wil hy graag op~ou, 

en daarvoor het hy £30C. nodig. 

(e)Vir industriele skole en vir die algemene opvoeding het hy 

ongeveer £3,000 nodig, en as die toelaag afgeneem word dan sal aan 

die beskawing tn groat skade berokken word. 

(d) Hospitale wat onontbeerlik is kan nie met mindel' dan £600 

per j aar klaarkom ni e. 

(e) Vir Justiesie, poliesie, tronke en gevangene moet daar £6QOC 

per jaar spandeer word en meer kan nie besuinig word nie. 

(f) Tronke, hawewerke en we~ waaraan reeds gewerk word kan nie 

gestaak word nie. Daarvoor is £4,000 nodig. 

(g) Vir verwaarloosde Kaffers wat nog nie op die been is nie van-

af die nasionale ramp m2~!_€§QQ_E~!~~~_!f0rd andel'S gaan hulle baie J¥. 

(1) Grey to Stanley lr,:th June 1858 1:;0. 83. 
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(h) Om geskille omtrent die afbakening van gro~de te voor
I 

kom, moet daar landmete~s aangehou word vir die opm~tings en die 

kos £2,000 per jaar. 

(i~ Jan korn die algemene uitgawes nog, veral verbonde aan 

die immigrante wat uitkom, en dit sal ongeveer £20,000 bedra. 

Grey meen da t oorlog rnaklik kan ui tbree:r~ as die toelaae; af-

geneem word, veral nou dat ~oshesh suksesvol is in die Vrystaat: 

In 1859 ma6 dit verminoer word tot £25,000 en nie tot £20,000 nie. 

Intussen sal hy danS;robeer om die uitgawes te vet'minder deur 

oral te besnoei en 0;;: die pos van Sekretaris van die Hoe Kommissa-

ris in Brits-Kaffr'ariE af te skaf en deur £6,000 te leen by die 

Kaap-Kolonie (Brits-Kaffraria sal cit later terugbetaal). Na dit 

gedoen is, sal daar egter nag In tekort van £13,000 wees. 

Wat bet ref die £415,000 wat Groot-Britt~nje sedert 1855 vir 

Brits-Kaffraria uitbetaal het, voel Grey dat die passaat koste van 

die "Legion" nie bygereken moet word nie, daar Engeland tog ten-

minste 'n gelykstaande sam sou uitbetaal het by die ontslag van 

die "Legion". '·at meer is hulle het diens kom doen as soldate 

en 'n moontlike oorlog voo:kom. Toe die nasionale ramp verby was 

het baie troepe na Indi~ geg~an, en daar was gevol;lik 'n bespa

ring in die militAre koste, nogtans h(t die siviele uitgawes 

soos byvoorbeeld, di~ van die landopmeting, die siviele regering, 

openbare geboue, we~, die naturelle poliesie w~t georganiseer 

moes word om orde te handhaaf, ens., soveel groter geword. En die 

enigste hawe van Bri ts-Kaffraria, behoort aan die Kaap-Kolonie, 

sodat daar van doeane inkomstes nie sprake is nie. 

In sy dep~che van 3 Junie, 1858 het Lord Stanley weer aan 

Iy Grey bekend gemaak dat die imperiale regering by sy plan bly

staan het om die toelaag tot £20,000 te vetminder. Reeos op 

20 Uei het hy aan Grey bekendgestel dat hy £5,000 van die £20,000 

wou gebruik met die. doel om die koste van die stopsetting van die 

Duitse immigrasie van Grey ui t te wis. 

(1) Grey to Secretary of state June 30,1858 No. 112. (2) Des
patches from the Secretary of state 1858. Government House. 
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Dit sou dan meen dat Grey net £1,000 sal oorhe vir die laaste 

1/ nege maande van 1859 en dit sal feitlik noodlottig wees vir die f 

ontwikkeling van Brits-Kaffraria. 

Voordat die jaar 1859 werklik ingetree het, is daar soos op-

gemerk heelwat oor geskrywe. Die beraamde inkomstes is ongeveer 

£22,000 en die uitgaw6s is nie laer as £50,000 nie - so is 0aar In 
"I 

tekort van £28,000 waarvan omtrent £6,15~ afgetret kan word as 

moontlike besparing. It] rHe uitg8,wes is verdeI' gereken £6,300 vir 
I 

immigrant,e, maar die som fOal terug betaal word. 

Grey hoop nog dat din..,t sal regkorn as Oos-Londen In deel van 

Brits-Kaffraria was, want die inkomste s81 dan met 'n £14,QOO tot 

£20,000 verhoog 'Nord. 

])i8 omier hierdie ofllstc:mdighede dat die Britse regering daarop 

aandring dat die "Letters Patent" in '3rits-Kaffraria ingevoer moes 

word, iets wat noodwendig die re~eringskoste sou verhoog. 

Tel~ens het die optimisme van Grey, Baver dit die inkomstes 

betref, hom It; misrekening laat maak. So vind ,_y, b~voorbeeld, dat 

die toelaag van "225,000 was,rna hy in sy deIJ~che (Fa. 83) verviYs het 
11:/ 

nie genoeg sal wees nie en dat daar In tekort V8,n ongeveer £8,000 

tot £10,000 sal weese Ry gee a~n die hand om hierdie som as In 

voorskot te neem vir enige son: WeLt vir Brits-Kaffraria beskikbaar 

gestel kan word, en hy h op dat die Koloniale· Sekretaris niks teen 

soiets sal h€ nie. 

Aar()noedigin,.s het hy e:;ter nie gekry nie, want op 3 Junie, 

/11/ 1859 skrywe Lord Lytton aan ho, dat die sk(,),tkis verlang dat Brits-

~ 

Kaffraria haar agterstallige skulde moes betaal. Volgens die skat
I 

kis is die som in Januarie, 1859 reeds £41,495 (insluitende 

£5914 10 r;.,' wa t ve rbonde is aan di e nede r set ttng van die "Legi on" 

en :S5,000 aEtn Godeffroy betaal om die ui tstuur van ir;"lmigrante te 

stop). Hierdie som reken Grey kan nie teen Brits-Kaffraria gerig 

word nie, en die eientlike so~ sal dan £35,495 weESe 

£140000 is reeds gee Gem, en saCUl1 met di e £:35,495 is daar 

tot op Januarie, 1859 'n som van .£175,494 vir Brite-Kaffraria 

spandeer. 

, 
dan) 

{ 

{ 

(I) G~ey to Lytton No. 133, 17 July~ 1858. (2) Grey to Lytton 20 ~ 
1859. No. 17. (3) Grey to Lyttdn, 19 FebI'. 1859. (4) Despatches 
from Secy. of State l 1859. (5) Grey to Lytton No. 142. 31 July, 

,1859. 
" ./ 
~. j 
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Selfs hierdie sam meen Grey is nie te vee..L nie, want ciit 

was absoluut nodig vir die veiligheid ~n die vooruitgang van die 

land. Hy het gereeld cie beralDings van ui tgavves vi r Rri ts-Kaf-

fraria aan die Koloniale··Sekretaris opgestuur, wat dit altyd goed-

gekeur het, en het teverLeefs gevra vir instruksies wat hom kon 

lei in sy moeilike taak. 

Al W&t hy nou kan doen, is am uitstel te vra vir nog 'n jaar 

en die agterstallige skulae moet dus as 'n voorskot gereken word -

skillde 'Ns.t .onvermydelik Wf'.;,S en gemaak VIas e;edurende die nasionale 

selfmoord en die Indiese leui tery waarvoor veiligheids-maatreels 

get ref moes wo rd 0;:;, 00 rlog t e voo rko.,~. Di e skuld het ve rd er so 

gestyg deur voorskotte wat ge~ee is aan die Duitse "Legion~J en 

Grey meen dat as hierdie deel (wat tog weer terugbetaal sal word) 

afgetrek word, dat daar dan nie meer as £10,000 skuld sal wees n~ 

veral as die som van Godeffroy ook afgetr-ek word, danr dit nie 

as 'n skuld van Brits-Kaffraria gereken kan word nie. 

Net in hier·die tyd word Oos-Londen ingelyf by Bri ts-Kaffrari9, 

en daar word vir Brits-Kaffraria dus 'n nuwe bran van inkomste 

in die lewe geroep. ]Laar Brits-Kaffraria kan die einde van die 

jaar 1859 vier met fn nog onopgeloste ekonomiese vraagstuk. Ter-

selfdertyd verloor hy oak vir 'n ruk die Y'lierige strewer Sir 

George Grey, wat in ongenade geraak het by die Britse parlement 

vi r sekere dinge wat h;,/ in Suid-Afrika gedoen he.t (waarna verwys 

word in fn latere hoofstuk) •. 

Intussec neem Generaal Wynyard sy plek in as waarnemende-Goe-

werneur. Maar ook hy slaag ni e daari n om di e i nkoms tes in 00 r-

eenstemming te bring met die uitgawes nie, ofskoon hy Oos-Londen 

in inkomstes oak tot sy beskikking het. 

Vir l86¢l-61 beraam hy die uitgawes op £59,070. 18. 2. en 

die inkomstes op £31,704. 16 ( dit wil s~ £16,114. 6. 0 meer dan 
1 V die *an die vorige jaar. So bly daar nog ne~ 'n tekort van .~ :, 

£27,366. 2. 2. oor en hy vra baie mooi dat die imperiale regering 

dit tog sal opvul. Die imperiale regering inteendeel was nie 
----------------

(1) Wynyard to Secret.ry of State, 14th ~anuary 1960 No.5. 
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besonderlik goed gesind teen soiets nie, en het liewers verdere 

inligtinge gevra omtrent sekere somme geld wat uitbetaal is tussen 

sekere datums. 

Sir Geor6e Grey wat toe in Engeland was, kon sy saak daar 

beter pepleit, en genade is weer aan hom verleen met die gevolg 

dat hy ve: lof kry om weer te cug te keer na Sui d-Afrika. In Bri tr 

Kaffraria wil hy die inkomstes groter ma&k en die uitgawes Kleine; 

As In algemene besuinigings-maatre~l beveel ~y aan dat die "Cape 

y Corps" nie doeltreffend genoeg is om vrede op die grens van Bri ts-

Kaffraria te bewaar nie, en hy 'oeveel aan dat 200 ontslaan word 

en 100 berede poliesie in hulle plek gestel word. Dit sal 'n 

besparing van £12,000 per jaar wees vir ~rits-Kaffraria. Hy 

slaag egter nie daarin OiL sy aanbeveling uit te voer nie. En in 
A 

Mei, 1861 word hy nog meer aan bande gele deur die imperiale re-

0/ gering deur In bepalin~ dat die Goewerneur van die Kaap geen voo~ 

skot by die skatkis kon kry nie, sander dat Haar ~Eajesteit's regaa

ing toestemmint3; daartoe verleen het nie. Dit "il s~ die Goewer-

neur sal nou teen wil of uank die ui tgawes VeW Brits-Kaffrari~, moEt 

verminder, omdat voorskotte nie meer maklik gekry sal word nie, 

en t erselfdertyd sal dac~r onverhoord in Bti t s-Kaffraria mOE; t plaas

vind. 
Ui t die moeilike posiesie word Sir George :?-rey gelu1-kig verJcs 

II! daar sy dienste nodig is om die Maorie opstand in Nu-Seeland te 

onderduuk en hy verlaat Suid-Afrika vir goed in Augustus, 1861, 

Voordat ny ecter vertrek het, het die imperiale regering In 

ander pynlike afkondiging ~emaak. In sy dep~che van 5 Julie, 1861 
IY/ 

aan Sir George Grey skrywe Newcastle dat die toelaag vir hierdie 
you 

jaar £15,000 sal ~ees "but will distinctly understand that consi
d~ring the amount of Revenue 1[\lhicn the territory now 'produces, tl1:is I 
vall be the last vote that will be submi tted to Parliament in aid J 
of the local Revenue." 

In verband hiermee was Maclean genoodsaak om deur middel 

van Wynyard, wat weer agerende-Goewerneur was, protes,aan,te 
----------------

(l)Grey to Newcastle 23rd Jan. 1861. (2) Grey to Secy. of State, 
8th June, 1861. (3) Newcastle to Grey, 3rd June, 1861. (4) Des
palchea from Secy. of state, 1861. 
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teken. Hy gee die versekering dat die inkomstes vir die volgende 

jaar nie grater si:cl 1Nees nie en die uit6awes sal oo"{ omtrent 

konstant bly. Oos-Londen bring Die die gewenste inkomstes in 
1/ 

nie, want te veel goedere word uit die Kolonie oar land vervoer; 

die ope grande word baie beperk sodat die inkomSGes van verkoop 

van grande nie baie Groot sal Gees nie. 

Ey stel dus voor dat inko""st (;8 vergroot sal word as die ope 

grande tussen di e .Kei en Ba,she e (vi r di e o.Kkupasi e d eur bevri ende 

na~ure~le en tn ma~istraat met tn poliesie ma~ uetaal BritL.-

Yaffraria £2,000 per jaar) by Brits-Kaffraria ingelyf word vJant 

daar bestaan tn kans dat verkoop V2n gronde baie sal inbring. 

Waar van venLindering van uitgawes is nie te dink nie daar dit tn 

groot klap vir die jon~ land en bevolking sal toeiien. As die 

toelaag vir 1862"verminder word tot £lC,OOO en di~ vir 1863 tot' 

£5,000'dan kan die land miskien saver gevorder wees dat vErdere 

hulp vaLdis imperiale re,:serini::S nie meer nodi; sal wees nie. 

Die nuwe Goewerneur Sir Ilj.ilip Viodehouse wat in die begint 

van 1862 hier aangekom h_t, wou graag 'n wentiing gee aan die moei-

likhede, er sy instruksies oepaal ook dat iets geuoen moet word 

aan die verbetering van die Ekonomiese toestande. Nog voordat 

JI hy hi e r aangekom h,,_ t, het Newcastle aan hom geskrywe da t hy t n op-
'/ 

gaaf moes stuur van die statistieke van Brits-Kaffraria "together 
w~th a brief indication of the benefits derived from the money 
granted to it by Great Britain." 

Hy wil dus weet of die geld produktief was of nie. Hy gee 

verder aan Wodehouse bevel om ui t die toelaag van 3ri ts-Kaffraria 

£1090 aan Sonnebloem (die skool wat in die Kaap opgerig is vir 

seuns van naturelle hoofde) te gee, en dat dit in vervolg onder-

steun moet -word ui t gelde wat ingevorder word deur grande in Bri tB-

Kaffraria en die Transkei te verkoop. Hy handel hier volgens tn 

brief wat hy ontvang het van die Biskop van Kaapstad. 

In verband met die aanlJevelings va,n Jlaclean, voel Newcastle) 

dat die toelaag nie heeltemal meteens afgeneem kan word nie, en J 
I 

(l)Enclosures to Wynyardts Despatch No.9 of 12th September, 1861 
to Secy. of state. (2) Newcastle 4th December, 1861 No. 3?1. 
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_'hy het gevolglik die aanbevelings by die ska tkis aanbeveel - al-

les hang net van hulle af. Hy stem ook saam i,n sake die inlywing 

van die Transkei en gee sy toestemming aaartoe. 

Wodehouse is bly 001' die aanmoediging en hy wil gaarne 

die uitgawes verminder. Volt;ens Maclean die inkomstes £38,722 en 

die uitgawes £51,732 weEoS vir 1862(in werklikheid Wi~~S ditt £36,612 

Iy inkomEte en £45,616 ui tgawes) waarby ingeElui t word die salarisse 

van beamptes wat as gevolg van die verandering in die regstelsel 

aangestel moes word, en ook £3,000 vir hawe werke by OOs-Londen 

en £l,OOC vir publieke skole by Kingwillianlstown. Hierdie £4,000 

is Wodehouse nie van plan om ook In las te wees nie, en hy het 

dus die hawew~rke gestop en ook die bou van skole (iets waaroor 

die Bi skop V8,n Kaapstad baie ontevrede was). 

Soiets as besnoeiing ¥VelS net in die smaak van die Koloniale· 

Sekretaris en hy het derhalwe sy tevredenheid te kenne ~Eogee 001' 

die besparing van £4,000. 

Ongelukkig vi I' Wodehouse begin daar f n tydperk van algemene 

depressie in Suid-Afrika as gevol s van dro06tes, en om sy saak 

nog moeiliker te maak, skryf Revicastle a~~n Wodehouse in sy dep~che 

try (No. 434) va,n 5 ][aart en 447 van 5 April, 1862 dat die skatkis 

weier om die voorgestelde toelaag vir Bri ts-Kaffraria te gee. 

In Engeland is die finansies ook nie te rooskleurig nie, want as 

gevolg van die Burger-Oorlog in die Vcrenigde state 1861-65 was 

daar geen moontlikheid om katoen te kry nie en die tekstiel 

nywerhede het dus baie daardeur gely. Die skatkis meen dat die 

tekort wat elke jaar ontstaan baie te wyte is aan die feit dat 

daar te veel goedere oor land uit die Kaap-Kolonie vervoer word, 

en beveel aan dat Brits-Kaffraria by die Kaap-Kolonie aansoek sal 

doen daar sy die doeane belastings gehef het van goedere wat oor 

land na Bri ts-Kaff ~'aria gaan. 

Hierdie berig bring vir Wodehouse in die moeilikheid en al 

tV/ ( wat hy kan antwoord is dat Btite-Kaffraria nog nie genoeg opbring 

(l)Newcastle to Wodehouse No. 375 5th Dec. 1861. (2) Wodehouse to 
Secy. of state,g ~arch, 1863.(3) Despatches from Secy. of state 
1862. Govt. House. (4) Wodehouse to Secy. of state 19 June, 1862. 
No. 85._ 

/' 
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om selfondersteunenu te wees nie. Hy sien swarigheid da.t die 

Kaapse parlement ooi t geldelike hulp sal gee in vergoeding vi I' die 

artiekels We~ t oor land na Bri ts-Kaffraria vervoer word. Die in-

1ywing van die Transkei is volgens sy menLng die enigste redding. 

Lyf hy DOU die Transkei in, waarvoor hy reeds instruksies 

ontvang het, dan sa.L die Kaap-Kolonie die grens-Po1iesie daar 

wegneem en Brits-Kaffraria het nie die geld om aIleen te sorg vir 

daardie verded~ging nie. As die inlywing van Brits-Kaffraria by 

d:i.eKaap-Eolonie deurgaan dan is daa):, hoop, maar dit hang weer 

van di e Kaapse Parlemen t af., 

Dat Newcastle met die uit1eG nog nie tevrede was nie, word 
A V bewys uit sy depeche (No. 519) van 29 Augustus, 1862 waarin hy 

duide1ik s~ dat dit moet uitgevind word hoeveel Brits-Kaffraria 

verloor aan doeane inkomste wat by die hawes van die Ko10nie 

ingevorder word. As dit nie kan gebeur nie dan is die enigste 

ui tweg die anneksasie by die Kae .. p-Ko10nie want dan kan aIle in-

komste deur een liggaam gereel word. 

li'ac1ean is ook van :1 ening 6at 'Br, ts ... Kaffraria 0;::: ongeveer 

£10,000 per jaar a~nspraak ~an maak uit die skatkis v~n die Kaap

Kolonie, of anders mOE.;t Srits-Kaffraria die reg h~ OlIJ sy eie 

doeane wette te ma~k, waardeur ~aar inkomstes ver~root kan word. 

Hierdie laaste aanbeveling wil die Ko10niall Sekretaris nie 

aanmoedig nie omdat dit anneksasie sal bemoeilik. 
I 

Ongeveer die ty~ word dit gere~1 dat die Transkei nie meer 

haar moontlike bronne van inkomste raak a1 meer beperk. 

Die jaar 1863 open met nog minder hoop as tevore, want 

twyfelagtige hoop w8~t viodehouse altyd gekoester het, is nou ver
Ilyl 

dwyn en die land~toestand is swak. Die uitvoer van goedere neem 

af en dieuitvoer neem toe. Vir die drie maande wat eindig op 

30 Junie, 1862 is goedere ingevoer ten waarde van £29,557. O. 3, 

(I) Despatches from Secy. of state, 1862. (2) Wodehouse to Secy. 
of state, 21 July, 1862. (3) Wodehouse to Secy. of state 21 July, 
1862. 
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en dit uitvoer artiekels het £13, 253. O. ~. bedra. Vir die eer-

ste drie maande wat eindig op ~l Maart, 1863 was die waarde van 

ingevoerde artiekels £48,049. 1. 9. en die uitvoet' ViaS slegs ~9gp~ 
.... " 

14. £.d. Dit wil s~ £8,000 minder dan drie maande van die vorige 

j aar f £30,000 pe l' j aar. 

Die beraming van Y!odeha:lse vir 1863 is £50,030 vir uitgawes 

en 44,667 vir inkomstes met 'n ,oenskynlike tekort van £5,263. Dit 

( k~ hy nie verder afbring nie, w&nt die hawewerke en skale is I 
reeds gestaak, publieke werke is byna nie meer aan die gang nie, 

en hy het aan die biskoi'ge van Kaa~.stad en GrahiJJTIstad kennis ge-

gee dat hy die jaarlikse toelaag van £1,:00 vir Sonnebloem en die 

£1,000 vir ondersteuning van opvoedkundige inrigtinge afgenetm 

word - iets waarvoor hy deur hulle nie bedar,k is nie. 

~enminste £5,000 sal onvermydtlik bly staan as 'n tekort, 

0/ en Wodehouse versoek die imperiale regering om ait tog toe te 

staan. Tot sy verwondering eo groat Jlydska~ het die imperiale 1 
regeri ng toeg.e"sta .. 0 om £5,000 vi l' B ri t s-Kaffraria vi r 1863;84-t6 ge:e. \ 

Teen die einde van die jaar 1863 sky~ die toestande in Brits-

Kaffraria nie so haglik te wees nie, want vir die drie maande 

eindigende 30 September, 1863 is die waarde v~n uitgevoerde arti~ 

kels £501, 219 teen £~25,260 vir dieselfde tydperk in 1862 en tren 

r £5252. 14. 6 vir die eers~e drie maande in 1863. Wol is uie hoof 

uitvoer cutiekel met £401,657 in daardie drie maande van 1863 (en. 

digende op 30 september) teen £366,230 vir dieselfde periode in 

1862. 

Die invoere vir die tydperk WdS £620,586 in 1862 en £507,'54 

in 1863. 

Invoere 

£48~049 
£25,837. 15. 

£507,754 

Drie maande geeindig 31 Maart. 
1863 
1864 .. 

Drie Maande geeindig 30 Se~tember 
1863 

Uitvoere. 

£5,252 •• 14. 6 
£14916. 17. 7 

:£501,21 s. 

(1) Wodehouse to Secy of state 3rd March, 1863 No. 21. (2) Secy. 
of st 8 te to Wodepouse, 28 l'ay, 1863, No. 640. (3) wo dehouse 
to Secretary of state 14th November, le63. 
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tJit die aangewese syfers blyk dit dat die invoere af6 eneem 

het - meesal te wyte aan die mindere importasie van kos ware. En 

die uitvoere het vermeerder wat ~eral toegeskrywe moet word aan 

die vermeerdering va~ die wol pr06uksie. 

Die skatting vaL die inkomstes en uitgawes van Brits-KaffraJil 

in 1864 het ook goeie tekens begint vertoon. 

Die inkolTi~es word bera'~"L 0.0 £51,915.8.10 (waarin voorkom 
van 

£3,780 ws,tjDuitse immignwte ingevorder moet word en £5,332 

hut belasting - albei ohseker) teen 'n uLt~aaf van £50,553. 9. 9. 

Bus is da,r vir die eerste Keler in die ge2kiedenis van Brits-

Kaffraria 'n batige saldo. Verblydend is tiit ook om te sien dat 

daar in die uitgaaf voorsiening gemaak word vir publieke werke -

A \ 
brue, geboue en ander 

publieke werke, onder andere, die tronk by Oos-Londen en die I 

£4950 word weggesit vir paaie, strate, 

hawewerke. Net vir SonneiJloem en industriele skole is daar nog I 
l nie geld oor nie. 

Vir 'n ander Besuiniging-maatreel wat Wodehouse aan die hand 

gegee het, kry hy nou toestemmin@; namelik die afdanking van die 

11/ "Cape Mounted Rifles tt en die vervanging deur I n Brits-Kaffrariaan~ 

ttIrregular Ho:rse 
.. vi r die qwasi-okkupasie di e '1'.ranskei se vsn om 

also vrede te bewaar en 'n permanente inkomsLe te verseker deur 

die verkoop van plase. 

Die stelsel moet ester mettertyd ingevoer word en die uit-

oy gawes moet verminder word. So stcl Vlodehouse dan voor dat die 

helfte van die "Cape ¥Gunteri Rifles" vervang sal word deu!' 200 

"Irregul:ar Horse". D:ie Eoofkwartiere sal dan Kingvlilliamstown 
1\ en Oos-Londen wees - Oos-Londen die eientllke depot. liierdie 

laaste aanoeveling wou die Oorlagskantoor nie goedkeur nie, om-

dat Oos-Londe~ heeltemal ongeskik is. Da~r is nie water nie, 

IVI. I pie geboue is ondoeltreffend en die plek is te sanderig en stow-

werig. Om dit geskik te maak sal daar te veel spandeer moet word 

en daarom is Kingwilliamstown beter. 

(l)Wodehou~e to Newcastle 16 Jan. 1864. No. 10. (2) Wodehouse 
19 June, 1683. (3) Wodehouse 1farch 13, 1864. (4) Cardwell 4th 
August, 1664. 

I 
I 
I 
i 
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Intussen het tye in Eri ts-Kaffraria slegter begint word viat 

baie te wyte was aan die bware droogtes. Die uitvoer eG invoer 

opgawe toon dit Gok aan. 

Invoer 

£49, £40 
~~8,,2'71. 10 
111 nuel kosW8Te 

. , 
Drie Vaande geein01j 30 Junie 

1863 
1864 

Uitvoer • 

£16,077. 18. 9. 
f 8,031. 18. 

ve rmi nd eri TIS i :friO 1 
IJroduksi e. 

Di e be rami n:::;s vi r 1865 t co, al we er 'n t eko rt actn, wan t di e 

uitgav7es is £64,297 en die inkon:stes slto;s £51, e12. Die tye is 

sleg en VE',n die Dui tse immigrante ~.an geen terug betaling verwag 

y word nie, omdat nuwe skL,kinge Getref is vvaardeur hulle nou ver

bande iJaSSeE::r vir hulle skulde. Dit bete:<.en dat+S6,OOO vir die 

inkornste V8.n 1865 verlore is. Die uj tgawes gaan hoer wees omdat 

daar meer 8mptenare a n[;esTel is in Bri ts-Kaffraria, en veral as 

gevolg van 'n som van £5,000 wat Wodehouse verpli~ wss om te leen 

by een van'die banAe om die regerin~ in staat te stel die mees 

belangrikste koses van 1864 te deK. Sodat 1864 op slot Veln sake 

ook 'n tekort opgelewer het. 

Tog wil Wodehouse sy bes doen om die u:tgawes so laag moont-

lik te kry. So sLel hy, byvoorbeeld, Kaffers oy Oos-Londen aan 
fI/ 
/ om die "surf boats" te werk in pla3.s van Europeane. Di t sal goed-

~ .. 

koper wees en dit sal hulle terselfdertyd in staat stel om goed-

ere goedkoper te importeer deur goedkoop arbeid. 

'n Kykie in die uitvoer en invoer op,z;awe vir die oegint van 

1865 toen min of meer aan dat die toestande in Brits-Kaffraria 

hopeloos was. 

Invoer 
" 

Ui tvoer. 
Drie Maande geeindig 31 Maart. 

£26,817. 15 
£24,666. 14 

1864 
1865 

Daar is 'n weinig meer meel 
ingevoer as vorige jare, wat 
te wyte is aan die droogtes. 

£14,916. 17. 7 
£ 561. 4 0 

Hier is die groot vermin
dering te wyte aan die 
droogtes. Eaie skape is 

(1) Wodehouse to Secy. of St8te No. 141, 23 Dec. 1864. (2) Wode
house to Cardwell, 7 Jan',1865, No.7. (3) Wodehullse, Febr. 16, 
1865, No. 17. 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

(98) 

Maar die vermindering teenoor 
die vorige jaar is te wyte aan 
die verminderde invoer van wyn 
en spiritus. Daar is al In biet
jie in Brits-Ksffraria gemaak, 
en ·tye wc;"s so sle_~ dat die :Jev(Q)l
king nie te veel die iDgevoerde 
dranke kon ~~bruik en oetacl nie. 

I 
dood en die wat oorge-
bly het TIas in so In 
swak kondiesie dat dit 
nie wenslik was om te 
skeer nie. 

Gelukkig vi r 'JIodE:bouse wou (Ji e in orde bring van die finans4.es 

word ve.n di e Kaap-Koloni e. En haar inkomE tes en ui tgawes word 

voortaan· onafF"kei d elik saa..'TIgesmel t met di~ van d1 e Kaap-Koloni e. 

J:J"""bDERSETTDi!G :r:N D.fJUGRA)IE. 

In die behandelin; van die skema van Cathcart is daar melding 

gemaak van die twee afdeling;c S",-ITSEF;f:: van 600 tot 1,eOO elk wa.t 

hy in die Amatola vestings v-vau II!.'o:as. Sy ljl&n kan hy nie tot In 

ui tvo er bri ng ni e c.:rDCl3,tidi e imperi b"le reC:;E:ri n€ te lank ge sloer he t 

met die saak, en die omdat die SwitsE;rs oak nie so m3.klik te,:)e-

illeeg ViaS hi erheen t e kOHl ni e. Hi e rdi e Swi tsers weu hy ook ni e 

juis as In koloniserende mag in Br'itE-Kaff:raria vestig nie, mCc8r 

meer I ·l·t" .. as n illl 1 ere or~anlsaSle. Sy hoofdoel was soos hy aan 

!taclean op IS JC;.nuarie 1854 ges,_rywe het "Mili tary control not 
colonization, is the ~rinci91e of policy which bas induced me to 
advisE: the retention of Kaffraria as a separate Government, inde
pendent of the Colony of the Cave instead of annexing it as a new 
colonial division or abandoning it altogether.~ Die gevol~ hier-

van '.1Vas dat daar b:inanie F,uropeane toegelaat Vias om hulle in 

Brits-Kaffraria te vestig nie. En by die einde. van die tydperk v 

van. Sir George Ca,hcart is daar net 'npaar honderd in Brits-Kaf-

fraria - byna almal by KingvlilliamstovVD, die res het die milit'ere 

Kampe gevolg. 

Toe. Sir George Grey in Suid-Afrikr' kom, het hy gesien dat n:ilm 

blywends verwag kon word van die stelsel van Cathcart, en koloni-

sasie waarmee beskawin;5 ook saamgaom stel hy as hoofdoe1 en nie 

milit~re kontrol~ ni~ 

Aan Maclecm skrywe hy op 14 Juli e, 1858 "the line of policy I 
If / I have aimerj at has been to intersperse amongst each other the 

European and na,tive population of this country, the.,t neither of 

(1) Theal Vol. III p. 189. (2) Enclos. to Despatch to Secretary 
of State, 1857-58. 
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th~m might r~main an obj~ct of dead:ap~rehension to the other but I 
that they might become lYlutu?.lly beneficial to one another." Ma8>r ( 

gely.k::aeid in ,setalle of tenminste invlout tussen die twee rasse is 

nodig en di t k,;;.n nie vE.:rkry 'liard solon~ 6ie naturelle onder hulle 

eie hoofde, hulle eie wette en Jewoontes is, eG sol~ng hulle in 

die meerderhei~ i~. -----------. __ ...... -_ .. - .... --.... - ... - .. 

Gm die meerderheid te verminder moet immigrante gekry word 

uit Europa. Maar dis oak nie so maklik nie, want heelwat gaud 

word in Australi~ ontdek en die glans en die 3edagte van gaud 

trek immigrante. (En vandag nOi3;, tens~.yte daarvan dat daar nie 

meer gaud in Australie ontdek word nie trek ons tog nag bloed-

weinig in~igrante. Die groat faktor is die teenwoordigheid van 

goedkoop n~turelle kragte waarbeen In blanke nie die minste kans 

staan om te kompeteer nie - dis ekonomiese wette wat hier werk.) 

OOk is die uitgebreide Verenigde state daar met BY baie natuur1ike 

rykdomme wat goeie vooJ]waar<#.es aanbied·vir ko1oniste. Naby aan 

brits-Kaffraria is die ..f;asgebore republieke vw>t ook irr;micrante 

met oo.:.~ aLms ontv8.ng. :9us is di t vir Grey nie so mak1ik am irnrni-

grante vir BLits-Kaffraria te kLY nie - In kolonie waarvan na-

tuurlike rykdo me onbekend is, en feitli~ net ryk is aan herinne-

tinge v,m Kaffer-oorloe'. 

Vaar Grey wil die saak tog oplos en hy stel aan die imperiale 

regering vaal' am die 2,rens lYloei1ikheid o.f) tc; los as 1,000 

""",=== __ ...oo:..;;~",=-,,,-,\1i-.::TE::::-:,,-,-'~~SIl met (ulle frooielies na Brits-Kaffr·-=:ria ge-

stuur word-. Fierdie ~etal moet vermeerder word tot 5,000 afge-

dElDkte sold2>te, almal getroud en met famielies. Aan hulle aal 

dan grand gegee .word - eE:;n akker Ijer IYJs,n - by die milit~re poste 

Bodat die dorpies van die afgedankte soldate en die ~ilit~re pos-

te In aaneengeskakelde verdediginGslinie vorm. 

Vir elke akker wat uite;egee word, sal daar sen akker uitgehou 

word om later verkoop te kan word am die koste van die skema te 

dek. 

Hierdie kompakte versterkte mag in Brits-Kaffraria, meen 
. ~. 

Grey, saJ verdere Kaffcr@oor10e voorkorn, handel sal verbasend uit-

(1) Despatch to secret~ry of state, Yarch 7, 1855. 
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beid kom en die Kaffers s.3 .. 1 'n ander rigting in81aan, namelik, 

om ge16 te maak. Ya verloo~ van tyd sal die blanke bevolkin~ Soy 

veel verrnee-cd er het, cia t ong.e re eldhede n1 e meer In kans sal h~ nie, 
¥"' 

en die natuurlike bronne va(j 3rits-K"dfrEd:'i8. sal so cntgin word 
./ A 

dat d~e Britse re~ering nie meer no~ig sal he om enige koste te 

mcvak in verba.nc) met Brits-KaffrCLria. 

Hierdie ge~ensjoeneer~e soldate wil ~rey op sekere voorwaar-

des laat ui tkorr;. Ou j ense v',1il hy niE; h~ nie, want hulle sal on-

diensbaar we~s. Alrral moet ook getroud wees met nie meer dan 

v~f kinders nie, want by weet in Brits-Kaffraria is nie vrouens ~ 

kry nie en hy wil 'n algemene de:;:or8.1isasie voorkom. Aan hulle 

moet dan 'n vrye .l:·assaat ge:;ee vvord n8. 3ri ts-K;:;.ffraria waar hulle 

vir sellie jaar diene moet doen teen 1/3 per dag plus rantsoen (\V~f 

dele in die ja;c"r sonoer oeta.ling). Vrye L,ediese behandellni:S yverd 

gegee; wapens en kleding noaig vir diens ~ord verskaf en hulle 

staan ond~r milit~re wette. 

As di~ tydperk verloo~ is, kry hulle die woning en die een 

akker gratis. So 'n skema as TIat Grey aan die handgee is nie 

baie a~ntreklik en ook nie prakties nie. Die ~eld was nie genoeg 

nie om 'n fortuin te verseker nie, en as 'n peraoon na 'n onbe-

kende deel gaan soos Brits-Kaffraria, dan gaan hy in die hoop op 

geluk. Vir die meerderheid is daar nie genoeg kans op 'n dobbel

spel nie - hulle is onder te strenge re~ls. 

Dis feitlik nie moontlik vir In famielie om In bestaan te 

maak op een of twee morge nie, veral as In mens onthou dat daar 

nie op In baie e:CCstensiewe skac)l met vee getoer kan word nie, daar 

niemand toegelaat was om verder dan vyf my 1 van die dorpies te 

gaan.nie. Dit is natuurlik bedoel vir die veiligheid teen kaffers 

masr terselfderyyd strem dit veeboerdery. As daar, byvoorbeeld, 

'n paar honderd famielies op 'n dorpie woon dan moet hulle ten-

minste 001' die 7,000 beeste besit om In lewe daaruit te maak en 
'I. 

uit die klein grondjie. En vir soiets is die perke te nou getrek. 

(1) Despatch to Secretary of State, 17th March 1855. 
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Oak is Grey te idealisties. 

1\ 
Hy wil 'n b&.ie ~oeie tiepe he - goeie 

karakter, werksaam en in ~oeie gesondheid, en om te kieskeurig 

te wees beta~l nie altyd nie. 

Lord John Russell (die Kolonlale· Sekretarie) het sy onder-

steuning aan Grey in die saak belovve. H;y sien in dat die inboor-

1/ linge in Amerika en Australie deur koloniste in toom gehou word, 

maar daardie Kolonies bestac:iD ui t "mlshg,pdmen exercised as sol-
~._.-::_ •. ~.~,., __ ._,., __ ~ ..• _.~ .,,' • ___ "_"'_'~k __ '~~ __ ._""---'· __ ·_ 

diers and not of soldiers turned into husbandmen. 1t 
,."" --", ,.,.. -"', --" .. ".-.~-

In Brits-Kaffraria is die taak moeilik Vlant die probleem is 

groot en die. aantal ItPensione~s" wat beskikbaar is, is klein. 

Hier twyfel die Kolonlale-Sekretaris dUB self daaraan of 

die gepensioene8rde soldate pn;.ktiese im.,'ni£.',rante gaan wees, en 4Y 

vrees selfs dat daar min sal wees wat kan uitkom. Nogtans belore 

hy hulp en maak oekend dat £40,000 gestem is deur die Britse 

Parlement, vir immigrasie na Suid-Afrika, maar die parlement van 

die Kaap-Kolonie moet ook mildelik bydra daar dit ook in die be-

lang van die Ka&p-Kolonie is. (Hier'die versekering het Grey reeds 

van (jie parlement van die Ka:~.p-Kolonie gekry en dit aan die Kolo-

niale-Sekreta.ri s bekenci gemaak). 

Die ismigrasieskema en die terme is in die Britse Eilande 

wyd en syd bekend gemaak, maar slegs 107 kandidate het ingewillig 

onder die voorgestelde voorwaardes. ~~acirvan sal nog In klompie 

uitdra2i of kan volgens die terme nie aangeneem word nie sodat 

slegs 80 of 90 beskikbaar sal wees. 

Molesworth meen derhalwe dat die skema vir die "Pensioner" 

onmmontlik voorkom en dat dit nie die moeite ~rd sal wees om ui~ 

ge reer te word nie. Hy raai vi r Grey ai:l..ll om 'n ander immigrasie 

plan aan die hand te gee, en voeg daarby dat die gesonde geskik-

te immigrante vir Suid-Afrika eerder verkies om geluk te soek in 

die Verenigde state en Australi~. 

Sir George Grey voel inteendeel daarvan verseker dat selfs 

die klein aantal I1Pensioners" Daie voordelig ~J:,. wees as hulle 

(1) Despatch from Secy. of State, June 3, 1855. (2) Despatch fram 
Sir W. Molesworth to Grey, Aug. 12, 1855. (3) Despatch to Moles-
vvorth De c. ,i 8, 1855. • 
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uitgestuur word. Daar is reeds een dorpie byna klaar vir 100 

npensioners" en as dit opgevul kan word dan sal hulle deur die 

sukses wat hulle bebaal het 'n baie sterk aanbeveling wees vir 

verdere immigrasie - Elke huis sal twee f8mielies hou; elke 

1/ fami eli e kry twee karLers 12 by 12 en 12 by 8; di e 100 "~ensione rsft 

huise by Kingwilliamstown salf3, 200 kos. 

Grey reken stellig dat die "Pensioners" nie fout kan maak as 
/ 

hulle ui tkom nie, want die Vlat nie private ",\erk kan kry nie word 

'/ op publieke c},erke gebruik teen 1/6 pt,r dab sonder rantsoen. 

een kry 'n erf van 60 by 50 vost waarvoor hy na sewe jaar 'n 

Elke 

sertifikaat van besitsreg ontvang. Onder so '0 sertifikaat word 

'n jaarlikse rekogniese Van £1 gehef •. 

Grensende aan die dorpies word voorstedelike platte uitge-

gee van een akker vi I' elke "Pensioner" vry VEtn imur belasting. 

Daarby kan tn pensioner no~ 'n plattelandse streek van vyf akkers 

kies vaarvoor hy 5/- per akker huur betaa,I. Vi I' hi erdie gronde 

sal hulle tn toekenning na sewe jaar ontvang. Grey heop nog al~ 

vir die beste en maak intussen voorbereidings deur huise te laat 
/ 

bou vir die verwagte "Pensioners". Op die manier word die koste 

verhoog, maar terself'dertyd word daar heelwat gebou in Brits

Kaffraria wat waarskynlik onder gewone omstandighede nie die ge-

val sou wees nie. 

Van die "Pensioner-skema vir Sir George Grey het nie veel 

gekom nie, want die Koloniale· 3ekretaria het gemeen dat die 

k~in getalletjie nie "die moeite ward sou wees om uit te stuur 

nie, en daar moes dus iets andel'S in die plek daarvan gestel wou1 

Hierdie keel' kom 'n voorstel van die kant van die Koloniale-

Sekretaris self. 

Hy deel a~n Grey mee dat die Krim-Oorlo~ feitlik 001' is, 

l en dat daar dan tn groot vra8,c.,stuk sal verrys, oamelik, wat met 
III 

/ 
die A.17GLO-DUITS1T. LEGIer gemaak moet word. Di s nog die tyd 

die gewoonte VG~ die Europese lande om vreexde troepe te huur, en 

di twas 8,1 tyd 'n mo eilikhei d om t e 'Neet -{vat met hulle J,edoen moes 

(1) Despatch to Molesworth 17 Jan., 1855. (2) Letter from Grey 
to Maclean in Despatch of 17 Nov. 1855 to Russell. (3) Labouchere 
to Grey 25th March, 1856. 
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word as 'n oorlog Yerby was. Labouchere reken dat van 'n deel 

ontslae geraak kan word deur hulle na Suid-Afrika te stuur. Vir 

daardie doel gaan .hy 'n beampte uitstuur om met .Btl" '}eorge Grey 

te onderhandel, Bodat die beste plarme beracurl kan word vir 'n 

immigrasie van die Legion. 

ltajoor Grant is vir daaadie doel uit:;estuur, en hy en Grf:y 

het elie moontlikhede vo.n so 'n skema bespreek. Grey voel lekker 

dat die imperiale regering die saak so ernsti~ opneem. 

Nog voor Grant a:onJ;ekom {1et, hat hy die nUVle proposiesie 

,/ voor die parlement van die Kaap-Kolonie geplaas en versoek dat 

11/ 
I 

III ./ 

£40,000 gee tern moes word vi I' immi grasi e doelei ndes en da t 'n ver-

dere som van ses tot sewe duisend pond per ja~r vir 'n paar jaar 

gewaarborg moes ~ord am die skema in sy geheel uit te voer. 

Dit allef is deur die Kaapse parlEmen~ aangerreem en goedge-

keur. Ook is da~r 'n som van £40,000 deur die 3ritse parlement 

gestem vir dieselfde doel. 

Grant het meeg deel dat volgens die Oorlogskantoor daar on-

geveer 8,000 man beskikbaar sou wees waarvan die grootste gedeeliJ::: 
j 

getroud is en famielies het. Aan die wat nie getroud is nie sal 

ge~eentheid gegee word om dit te doen so gou moontlik. Wat uit

kom sal in milit~re organisasie uitkom met geweer en kamp uitrus-

tinge 

In elke kamp moet daar 'n kerk, 'n skool en 'n blokhuis ge-

bou word, en daar behoort 'n soort regstelsel ingevoer te word -

offisiere van die "Legion" mag oak daarvoor ~n aanmerking kom. 

Die brou van bier moet aangemoedig word maar nie spiritus nie. 

VerdeI' word nog deur Panmure, die Oorlogs-Winister bepaal dat 

dorpies naby bymekaar moes v/ees, en dat in die uitl~ van sulke 

dorpies daar 'n Ensjineer en ambagsmanne uitgestuur sal word 

om behulpsaam te weeSe Grey verwelkom die instruksies en om te 

probeer die probleem enigsins blywend te maak, stel hy voor dat 

die beloning wat die "non-commissioned officers and privates" moot 

ontvang nadat hulle dienstyd verstreke is, verander moet word in 

In vaste betELling van 6d per dac; vir drie jaar, wat hulle tot 

hulp kan 'Nees in hulle"onderhoud totdat hulle land 6enoeg kan op-
------ ---------

(1) Grey to Lccbouchere }ray 30
1 

1856. (2,) Lab..Gucgere 'to Grey 25 
Marteh 1856. (3) Grey to Labouc:here 10 .,ay I H:l!J • 
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bring. Vir ~ie Iste jaar sal Baar Majest~its Regering eetware 

moet verskaf of 'n gelykstaande 80m geld. 

Dat Sir George Grey alles sedoen het wat hy kon om die 

Immigrasie In sukses te maak is nie aan te tv/yfel nie, en later 

bring sy ywerigheid hom selfs in moeilikheirJ. by di~ imperiale 

regering. 

Om die imperiale regerin~ nie weer sle~te meed te laat kry 

nie, het hy getrag die stelsel so ~oedkoop as moontlik voor te 

stel. So skrywe hy dan aan Labouchere op 11 Julie 1856 hoe 'n 

groot deel van die koste terugbetaal kan word. Hy noem op die ) 

£40,000 deur die l,arlE:rnent van die Kaap-Kolonie daarvoor gestem;\ 
( 

die beloofde Bom van ses tot sewe duisend pond wat in vyf jaar ' 
I 

ook orntrent £40,000 sal uedra; en hy hc)op om van i.;;rondejlvat hy 
. 

in Brits-Kaffraria wil verkoop vir daardie doel ten:ninste £lOOOu) 

sal b ereik. 
1\ 

Dit wil se uaar kan uit Koloniale oronne van 

£180,000 to {£200, 000 te rugoetas.l word. Hi erby reken hy nog nie 
I 

die besparing in die milit~re uitgaaf nie. 

Intussen het Grey en Grant die voorwaardes opgetrek en dit 

aan die Koloniale·Sekretaris opgestuur vir goedkeuring. 

VOOR'iv"A.!' RDES:
~ 

(a) Di e aanbeveli ng VeW PEtnmUre word aaneene em dat di e "Legiatl 

. "1" t" "" t" tk In ml 1 ere organlsasle moe Ul _om. Hulle kam uit op volle be-

taling tot~J8.t hulle by die nede-csettin;s aankom; verder kry 

hulle rantsoen vir die eerste jE:u::.r, cn sal onderhewig wees a,w 

" militere diens. vir 'n periode van sewe jaar vandat hulle by 

die nedersetrinjs gevestig is. Vir die eerste drie jaar moet 

hulle 30 dae in die jaar diens doen en Sondae opdaag vir kerk 

parade. Gedurende daardie tydperk ~ry bulle 6d fer dag (die 

beloning vvat hulle by die einde van hulle dienstyd moes kry). 

Vir die laaste vier jaar sal dit van hulle verwag word om 

twaa1f dae in die jaar diens te doen songer betaling en om Sondae 

na die kerk parade te kame 'Nord hulle ooit uitgeroep vir aktie-

we diens dan kry hulle dieselfde as die gewone Suid-Afrikaanse 

Troepe. 

(1) Grey to Labouchere, July, 12, 1856. 
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(b) Offisiere sal vir drie jaar lank volle betaling kry, 

en aan hulle word dit gelaat om te sien dat ortie gehandhaaf word. 

Hulle kry oak grond, maar dit sal tenminste twee keel' so groot 
" 

wees as die van die gewone silildate. Ely die offisiere lanser 

dan drie ja~r, dan v2l hulle onder dieselfde re~ls as die ~e~one 

tlLef:£ionaries". 

die 

Gedurende die tydperk van se~e jaar staan die setlaars onderl 

"Mutiny Act and Articles of 'liar." Volgens oit kan diE; Goe- ( 
/ 

werneur s t rawwe en bo etes bepad"l. Di e wa t hull e ni e go ed ;..sed ra 

nie k2n hulle wonio2S en grande verloor. Word iemand ~ewond en 

veImink terwyl hy diens dosn, kry hy 'n ~ensioen. 

(c) Aan die setlaars wat uitkom, word daar 'n bou erf en 

een akker grand am. tUin o:! te maak, segee met' n weireg op die 

dorpsgrond e. S odra hi e rdi e grono {geOkkU1.Jeer VlO rd, kan di e Set

laars acnspraak maak op voorskotte, sodat saad, gereedskap en 

ander benodighede ~ekoop kan word. 

Vir die geestelike en verstandelike belanG8 is daar ook 
" 

voorsienin~ gema~k, want dit word a~nbeveel dat predikante en 

ocderwysers VELt ui tko11J deur di e :ceg(; d ng bet8.[~.1 sal word, omdat 

dit ~evoel word dat die setlaars in die begin nie sterk genoeg 

sal wees am daarvoor op te korn nie. 

Yet die voorw~ardes wat Grey en Grant aan die hand gegee 

het, was die Kolonial~ Sekretaris heeltemal in sy skik. Hy het 

tn vegadering byeengeroep bestaande uit Lord Panmure van die 

Oorlogkantlbor, L8bouehere self, lla.j oar Grant, enige beatllptes en 

ook iemand wat die belange van die Duitse LeGion voor die aandag 
I 

kon bring. Vir die doel is Baron stutterheim gekies. Die verga-

dering het die voorw~ardes as geskik beskou, en waar daar veran~ 

deringe gemaak is, was dit feitlik net in die bewoording of sul-

ke k~ ine variasies wat die terme meer aantreklik k~n maak. DiS, 

byvoorbeeld, nodig gevind om tn voorskot ~an £2. te gee aan elke 

setlaar voordat hulle ve rt rek, sodat benodighede a~, ngeko op kon 

word. Verder deel Labouehere mee dat Majoor Grant tydelik as 

(1) Despatbh from Labouehere, Novem~er 5, 1856. 

· . 
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1'\ 

Militere Sekretaris s~l diens doen om gelds~ke van die Legion te 

" reel, en da~ Baron stutterheim Kommissaris v'/Ord met Kolonel 

Wooldrigge as Assistent-Kormnisi:3aris. 

By al die goeie nuus is daar e~ter oak nuus wat vir Sir 

George (}rey ni',baie bemoedi,::;end is nie, namelik, dat daar reeds) 

oor die 2,300 man ingewilli3 het om te kom, 003 slegs 300 vroue 
120 

en/kinders kan by hulle gereken 'v"JOrd. 

Ofskoon, Grey eens was met die aanbeveling van die Koloniale 

Sekretaris oat Duitse Setlaars uitgestuur moes word, het hy tog 

ook probeer om die Engelse element nie te verwaarloos nie. Dus 

gee hy aan Labouchere aan die hand dat getroude mans van die 
I ( 
; burgermag of selfs van die vegtende mag toegelaat moes word om 

A 
ook by die Brits-Dy.itse tlLegiontl aan te sluit, want, se hy 11 a 
body of Englishmen would render it more useful in thi$ (Sountry, 
.more agreeaule to the colonists 'Nhere they are to be located; and 
'1 think in affording such great advantgges to foreigners, it 
YlOuld be desirable to permit our own countrymen to partici.:r;;,'O"te 
:i.n them, at le~st to some extGnt.1t EieTuit tlykdit duidelik' 

dat Grey nie Duitse Setlaars wau voartrek nie, maar dat hy die 

Engelse element 80 sterk as moontlik ViO.U hou, en Vv&ar hy later 

net gecaan om die ongetroude staat v~n die LeGion te verander. 

Hi erdi e "I,egi on II kon vol,3erj s we t net r n j aEr na di e vrede 

van die Krirr-Oorlog in·diens van die Kroon ~ehcu word. Dit wil 

.-\ se, hulle ;11oes in April 1867 verdaag lTlOrd as dienaars van die 

Kroon, en die verhoudins tussen hulle en dit- reGering sou dan 

net die voonic,_ardes Vlees waaronder hulle ingegaan het. Vir daar-

d.ie doel, sal die vietgewing in verband met hulle in Bri ts-Kaffraaa 

in hande van die Hoe Kommissaris weeSe By moet sorg dat die reg-

te van die setlaars aan hulle toegeken sal word, eu die keuse 

word aan hom gelaat of hy milit~rewette op die setlaars gaan tee-

pas vir die eerste drie jaar of net in sekere gevalle. 

In tussen het Maj oor Grant aIle moont1ike aanbevelings gemaak 

(1) Despotch to Labouchere, July 14,1856. (2) Labouchere to Grey 
Nov. 10, 1856. 
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in verband met die nedersettings, en het ook 'n memorandum van 

1/ Bi s set (the As si stant-cldjudant-General on Si tes fo r the Ge rman 

Legion) opgestuur aan Lord Panmure waarin die moontli.i\.c: plekke 

vir nedersettings breedvoerig bespreek word - alles tesaam 

word oor die twintLg ple~Le genGem, waarvan daar nog net op 'n 

paar 'n aangang gemaak i8 met wonings. Dus is dinge eel'S goed 

ondersoek voordat die emigrasie be~int is, want by hierdie on-

/1/ dersoek is daar nog Ensj ineers ei; ernbaL:;smanne ui tgestuur om 

huise te DOU vir die setlaars. 

Te!'i'iyl die voorbereidin69 gemaa.k 'fjord, "liord vrywilligers uit 

die "Legion" gevra, maar dit skyn s of die soldate nie oorgretig 

was om aan te slui t 'oy die groef wat na Suid-AfrL:~c";' moes verhuis 

Nil nie. Die rede daarvoor is te vind in 'n brief w~t 'n Duitse 
I 

Professor Demmler aan Lord Panmure ge8kryf het - hy het die 

oorsaak gacin ondersoek met die toestemming ~an Pamnure. 

Hy bevind dat daar omt'rent 150,000 immizrante Dui tsland 

jaarliks verlaat om na Amerika te gaan, en hy meen dat In deel 

van die jaarlike i~migrasie-stroom uit Duitsland net afgekeer 

kan word na Suid-Afrika. Vi I' daccrdie doel sal vrye immigrasie 

nodig wees, di t wil s{;, pri vate emigr&x}te is VI',) om te gaan 

op dieselfde voorwaardes waarop hulle na die Verenigde state 

gaan, namelik, hulle gaan op eie koste maar net skeepsjeld 

moet billik laag weeSe 30 'n skema me~n De~mler sal nie koste 

veroorsaak vir die imperiale regering of vir die Koloniale 

regerine, nie daar die worlopige koste ook teruc beta::-l,l kan word. 

As Kaptein Baron von Gerber en hy verlof kan kr~ om na 

Duitsland te 8a,':1.n dan kan hulle gewenste immigrants deur middel 

vsn a~Ente in hande kry wat gewilli~ sal wees om sondeI' betaling 

diens te doen in 3uiG-Afrik~ net so os die "landwehr" in Duits-

land, en die "Legion" bly dan as 'n gereelde troepemag. As 

sewe jaar om is dan ka.n die "Legion" en die vrye immi2,rante 

saamsmelt as 'n Koloniale verdediGingsma~ en so doende kan die 

(1) Report of Major ~rant July 14, 1856. Appendix 5. (2) Despat~ 
to Grey Yov. 15, 1856. (3) Imp. B.R. (389) Labouchere to Grey 
13 December, 1856 (No. 138). 
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veiligheid van die land op 'n p rmcmente basis gehou VIord. Ter-

selfdertyd kan immigrante ui t alle oorde en klasse in Dui tf.::land 

geki es word - daar sal, byvoorbeeld, lsndbouers, 1;7ynbouers, ;J.m

di,.s 
bagsmanne, en s. onder hulle 'Nees en/di e sao rt immi,::; rant e wa t no-

di g is, VJant o.i e meE rderhei d van di EO "1e>~i on" was solda te hulle 

levJe l,mk en sal totaal ongeskik wees am hulle leYIe tE rnaak met 

landbou. Demmle r vind oak ui t uy die "1e 6 ion" dat hulle nie 

graag villl ui tkom ni e, omda t hulle samelewi ng t e k1:ein sou wees om 

onderlinge handel en verkeer moontlik te maak, veral nou dat 
A 

hulle as militere koloniste baie gebonde sal weese Soiets meen 

die professor sal verbeter kan word as die private emigrante kan 

uitkom want hulle kan dan die iilisiatief in die ontwikkeling van 

handel en besigheid neem. 

10rd Panmure het op die oomblik nie geweet wat om te do~n 
I 

nie. Hy moet eers van Labouchere hoar en die wil eers van Grey 

hoar. Ofskoon hy darem meen dat di t nie waagsaam is nie vcordat 

hulle gerwor het hoe o.i t met die "1e(;ion" gevaar het. Hy saarn 

met die Emigr8,sie beCl,mptes is teen se 'n skerna omdat hulle reken 

dat daar te veel koste aan v~rbonde sal we~s - koste orndat die 

passaat van Dui tsl:.:md ns. SJjid-Afriko< baie meer is dan van Dui ts-

lemd DC" Ameri~~~;, en die verskil sal.: moet opbetsal word om die 

passaat tcmcinste dieselfde te mac:cK. Fulle b:yfel oak dat die 
I 

gewenste emi~rante, dit TIil s~ , die wat kapita~l en vermog besit 

na Suid-Afrika sal gaan io 9laas Vbn die Vere~igde state en 

Australie' waf1r daar beter vooruitsigte en tenminste nie sulke 

berugte Kaffer moeilikhede aanwesig is nie. 

Nag voordat Grey antwoord kan gee het die Duitse 1e~ion be-

II gint aankom (met die Vulcan as eerste w-~at'in Baron Stutterheim 

en die hoofde was). Hulle korn hier aan net in die tyd toe die I 
Kaffers op hulle heetste ~as am alles van kant te maak vir die 

groat verwagttn88 'Nat hulle k·~:·:~·~;"~n wat op d'i~'-'~'J:~~-~;;~~<~~ 
-~-.< 
dag vervul sou word. Die gevolg was dat die ~egion wat in mili-

t 1\ .., t k ; t . d' ., ere Or2&n1SaS1e U1 ge om ne somaar 1n eeree De18 mOBS bly am 

(1) Grey to Secretary of state, January,29, 1857. 
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die verwagte opstand en die buiunsli<a.rige Jevolge van die nasiona-

le selfmoord te help voorkom. Terselfdertyd is die aandag van dj£; 

Hoe Eommissaris ook onve!'CleeL: in die toest::;_nde van Suid-Afrika 

die delusie heel.at geblus ~, 
was dat Sir George Grey sy opienie kon gee oor 6ie skema wat I 

verei s, en dis eers toe ~H e yonke van 

Professor Denmler aan die hand gegee het. I 
d~e ., 

as Labouchere entEmi ::~rasi e be- . By bet nie soveel swarigheid 

alY.ipt es in di e plan (;e8i erj ni e, en hy het so 'n s tc:.p Vie rklik as 

noodsa'klik bes£ou. 

IL sy De p~cbe (:tTo. 38) var. 25 l'a·::nt, 1857 skrywe hy a2,n 

Labouchere dat die Leglor; 'n weini~ teleurstellend was, omdat , 
daar uit 2,300 soldate met baie offisiere en kadette daar slegs! 

230 vroue (females) die reis ~eegedoen het. Dit meen Grey s~l ; 

lei tot onsedelikheid en bE"ie onko.ste want dit sal blyk onmoont-

lik te wees om die setlaars as t?;ewone L,migrante te hou. Hulle 

sal in ffiilit~re kontrole gehou moet word, anders sal ~ulle baie 

rondloop om vroue te soek met die ~evolg dat hulle as 'n verde-

di~ings middel nie veel waarde sal besit nie. 

'Maar die emvel kan verwJder word as daar net genoeg vroue-

likes uitgestuur kan word. 
I 

Vir die doel is daar reeds grond 

It; verkoop teen £1,831 en hy hoo. 0,( 'n som van omtrent £3000 byeen 

te vergader, sodat vroue en Britse imligrante uitgestuur kan 

I/! 

Word. Hy sal bly wees as daar 'n skeepsvrag uit Engeland elke 

twee maande gestuur kan word - getroude mense (sover moontlik) 
) 

bestaande ui t ambagsmanne en landbouers want Bri ts-Kaffraria. word 
i 
I 

nou vinnig leeg en 6is noodsaaklik en betreklik gemaklik nou ! 
j 

om die land met Europeane op te vul. 

Intussen gaan hy die Legion in diens hou. Die gouste mani~ 

e;.ster om die moeilikheid op te los, meen Grey sal 'Nees om Duit-

se immigrante uit te stuur BOOS a~in die bewd gegee deur Lord 

Panmure. am dit te verhaas moet vrye passaat gegee word aan 

1,OCO hoofde van famielies met hulle vroue en kinders. Op aan-

(l)Imp. B.? (389) (2) Grey to Labouchere, 23rd lCarch, 1857 l-To.35 
(3) Despatch No. 38 of 25 March, 1857. 
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beveling van Baron stuttel'heim gee Grey die na.'1le op van Godeffroy' 

en Seuns, Hamburg, Al¥€rt Varrentrapp in Frankfurt en Churchward 

en Kie, Londen as goeie agente. flier-die i:rpIJ1!Lgrante sal as hylle, 

ui tkom ook grond Gntvang ;JY cf naby die dorpies. 

So blyk oi t dat Sir George Grey iuJIlJigrcmte v:il h~ en hy vra 

nog altyd sterk vir Britse immigrante, maar terselfdertyd sien by 

dat die moeilikheid ook opgelos kan word deur Duitse famielies in 

te voer, 'want hulle is hardwerkcnd en gehoorsaam. 

lCet die uitleg v[,n Grey dat vrouelike immigrante nodig was 

om kolonis8~~ie sUksesvol te maak, was die Koloniale ::;ekretaris 

heeltemal eenG, maar hy het verskil van hom in die Lanier waarop 

dit gt.doen moes vlord. Om rn.ee te begint sou di t te duur v,'ees, want 

1,000 famielies met vyf elk sal ongeveer £50,000 1ms net vir past! 

saat, en as die agents. en ander kostes nog daaroy gereken word 

dan sal so 'n skema ongeveer £100,000 bereik. Vir so In koste 

sal die Britse Parlement nie kan stem nie, w;,mt daar is 'n groot 

vraagstuk aan verbonde. 

Labouchere ;:;clowe nogtans sy hulIJ om ,yrouelike immigrante 

ui t Engelcmd te stuur. Daar kan ordentlike meisies in Ierland g;-

kry viOrd wat gevdllig sal wees om te kom, en hulle, kan dan die ,,;. 

leemte, wat claar in Brits-Kaffraria bestaan, opvul. I}oewel, daar 

nooit op ekstensiewe skaal ongetroude meisies uitgestuur is nie, 

het daar tog teen die einde (November 23) ian die jaar 'n skip, 

wat toeval1ig baie vrouelik gek1ink het, namelik, die Lady Kenna

way by 00s-LOnde7i,e12.nd met ongeveer 153 Icrse danles vergese1 van 

21 Enge1se met hu1le vroue en 39 kindel's en vier j ong mans. Van 

die aantal meisies het 70 verkies om na die Kaap-Kolonie te gaan,; 

~n die res het nie veel moeite gehad om mans te kry nie. 

Die skiiJ is enige dae daarna gestrand en daarmee het die skana 

ook die diepte ingegaan, want daar is nie weer meisies op staats-
'" \ 

koste ui tgestuur nie. Intussen het die Parlement van die Aaap-~ ) 

lonie £50,900 gestem om EuropeLe immigrasie na Suiu-Afrika aan te( 

moedig, want die land het Europeane nodig en daar is goeie voor-

uitsigte. Dit moedig vir Grey baie aan. 

(1) Labouchere to Grey, 5 June, 1857 No. 204. {2} Grey to Labou
chere July 8th, 1857. 
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In Brits-Kaffraria is daar as gevolg van die Legion agtien 

dorpies ontstaan. Dus was die immigrasie darem tot op sekere 
........ " ... _ ........ ~_~ _O< .... ~'" """.~ .• ".~."~' . 

II mate 'n sukses. Nogtans meen Grey (op aanbeveling van Stutter-

heim) dat die ~e0ion o~ volle betaling vir nog se~ maande gehou 

moet word. OngeluKkig ga::;.n Baron von stutterheim, wat so baie 

invloed gehad het oor die ~egion, nou in die tyd terug as gevolg 

van huislike omstandigbede en Kolonel Wooldridge volg hom OPe 

Met die idee dat die Legion nag altyd onder wapens gehou wo~, 

was die Kolaniale· 3ekretaris van begin af nie baie in sy skik 

nie. d 
,... 

In sy epecLE van 14 September, 1856 (No. 235) skrywe 

Ls,bouchere aan Grey dat hy tVlyfel of di t 'n regverdigin[; vi I' Grey 

is om d;e Legion op te roep as 'n mag net ecnvoudig omdat dit 

volgens hom nodig is am orde te handhaaf onder hulle geledere. 

In sy verdedigng beweer Grey dat hy dit gedoen het om 

orde te bandhaaf en ook om 'n Kafferoorlog te voorkom. Tenspyte 

van hi erdi e navrc",,;-hOlA' 1. n.:::, vo,n di e Kol oniale· S ekretari s bet hy 

tog ingestem dat Sir George Grey die Legicn vir nog seB maand~ 

op volle betaling kon bo;", soos a.:-wbeve81 deur Stutterheim as 

gevolg V8,n die hoe' levlens koste (r.e.:e deur Stutterheim gegee) en 

nie op die verskoning "called out for service in the field as a
gainst an enemy." 

Grey bet ree~s op 2~ Febr0arie, 1857 'n algemene lasbrief 

uitgevaardig waar deur die setlaars volle betaling in rantsoen, 

asof hulle in die veld was, SOel kry. Die Koloniale· 3ekretaris 

was nie gretig dat die imperiale regering daardie koste sou 

vergoed nie, nogtans het hy darem ingesien dat die Legion darem 

van waarde kon wees veral nou dat daar moeilikheid in Indie was. 

Die Muitery is nou aan die gang en troepe is nodig. So skrywe 

hy dan dat "Her Majesty's Governmnet will 
would otherwise have felt bound to do, on 
these extra payrpents out of borne funds to 

t 
not insist 8S they \ 
the discontinuance of I 
the military sett~ers."1 

Naar dan moet hulle diens doen as gereelde troe~e om die plek op 

te vul v~:"n die soldate wat nodig sal wees vir aie opstand in 

(1) Grey to Labouchere, October 29, 1857. l2) Grey to Labouchere 
No. 154 30 Oct. 1857. (3) Labouchere to Grey, 14th September, 
1857. 
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" Indi e. 

Sir George Grey het die tegemoetkoming van die KolonialE' 

Sekretaris ver1Nelkom, maar hy het by sy IjUnt bly staan dat dit 

absoluut nodig was em die Legion onder milit~re organisasie en 

kontrol(; te hou, omdat daar baie \vilde, onge-vvenste karakters 

J/ onder hulle was, wat bewys TIord uit die feit dat daar he(;lwat 

moorde fla~s~evin~ het tenspyte van die strenge kontrole. 

Sodra hulle vind dat hulle met die klein betaling nie 'n 

lewe kEn maak nie, sal daar 'n uiteenspatting wees, veral daar 

die a&nto vrouelikes so klein is, en die Legion sal waardeloos 

word. 

Nogtans het die imperiale regerin~ nie tevrede gewees met 

0ie uitle_ dat die Legion uitgeroep moeE word om orde te hand-

haaf nie, cmdat dit aan die een kant koste veroorsaak en ook 

omdat dit dqn feitlik 'n erkenning van die kant van die Britse 

regering s~l wees dat die doel waarvoor die Legion uitgestuur 

is nie sukses gehad het nie. Stilswy~end)egin die imperiale re-

gering te besef dat die uitsending van die Legion in baie opsigte 

teleurstellend is, en Sir George Grey verb~vem dit ook nie te 

veel nie. 

Ontmoedi...; deur die Kolonialf_Sekretari s (i n sy d e.p~che van 

o Junie, 1857), aangemoedig deur uie Koloniale Parlement as ge-

volg van die groot gestemde Gom ~eld, en besiel illet 'n vaste .001'-

tuiging dat die PRIVATE DUITSE DlMIGRAI'ITE onfe~lbare goeie 

resultate gaan oplewer, het Sir George Grey die moeilikhede ge

trotseer en net die doel voor oe gehou. SondeI' die toestemrning 

van die Kolonia1E -Sekretaris bes1uit hy intussen om die vrye 

Duitse immigrasie 'n vo1donge feit te maak. 

In sy dep~che (No. 206) van 26 Desember, 1857 aan Labouchere 

skrywe Grey dat, aa~gesien daar so min v:rouens SCia.ro meJ; dJe_b.§&..,im 

gekom het, en aangesien Brits-Kaffraria opgevul moes word met 
___ --- _. _ __. _ _ ''''~_.'''_u 

'n Europese bevo1king, die vrye Duitse immigrante die geskikste 

was. Hy s~ die Duitsers is hardwerkend, en di~ wat reeds in 

(1) Grey to ~abouchere 26th November, 1857 No. 173. 
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Brits-Kaff'raria is, sal bly wees om van hulle vriende uit Duits-

land te ontvang - daar sal eenheid in die samelewing kom, waar 

dit nou nie die geval is nie want die s~c-mewerking tussen Duitsers 

en Engelse is nie so goed as wat dit behoort te wees nie. Hy het 
I 

reeds met In Duitse Firma in korresl)ondensie getree en die Gee 

hom die versekerin~ dat daar 2,000 siele per jaar na Buid-Afrika 

gestuur kon ·word. Die setlaars wat reeds in Brits-Kaffrario> is, 

stuur eenvoudig net die name van famielie betrekkinge en vriende, 

en groot famielies sou dan in Brits-Kaffraria byeenkom om dit 'n 

tuiste te maak. 

Volgens die plan "vat hy aan die hand gee sa..L dacH sowat 

4,000 mense binne die eerste twee jaar na Suid-Afrika verhuis. 

Die skeepsgeld sal hulle later terug betaal in paaiemente. As 

hulle hier L,-nd, sal d8,ar skuldbewyse ui te;ereik word deur die 

regering van Brits-Kaffraria ten waarde v~n £50,000 en die inkom-

stes ve"n Brits-KaffrarL-;, sal as sekuriteit gi.,;ee word - 6"" vir 

10 jaar. Dit wil s~, daar is. 'n jaarli:.se skuld van £3,000 en 

dit sal maklik meer as vergoed word deur die vermeerdering van 

die (Jevolkinc en die ont'J:JikkelinG Vc'm Bri ts-KafLaria, vJat daarmee 

saamhang. 

Godeffroy en Seun meen dat geskikte b,micrante na Suid-Afri-

ka gestuur han word, en ond~rneem om £200,000 voer te skiet vir 

so In skema. Ey reken da t 'n Groo t mens e-n 'n .kind saam vi r £17. 5 

uitgestuur kan word - grootmenSE £11. 10, kindel'S l prys. 

As immigrante 'n voorskot vir passaat kan kry, en daarby 

toegelaat sal word om grond op skuld te koop, dan sal baie immi-

grante die skema ondersteun. Sulke voorwaardes kom vir Grey 

aanneemlik voor, en em die ooreenkoms van krag te maak, het 

hy en die verteenwoordiger van Godeffroy - Berg - In kontrak op-

getrek. 

Volgens dit sal emigrante, meesal landbouers, ondermeem om 

elk £12. 10. terug te betaal aan die regering van Brits-Kaffrar~ -

die som wat aan Godeffroy en Seun betaal is. Na vier jaar moet 

die eerste paaiement van 1/5 van hierdie som en die skuld op die 
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grand betaa1 word en dan 1/5 e1ke vO.Lgende jaa.r. Vir e1ke groot-

mens wat by Oos-Londen ge1and word, moet daar £12. 10 aan Gode-

ffroy betaal word, maar mans wat sondeI' hulle vrouens uitkom, of 

vrouens sander hu11e mans, moet self hulle kostc betaal. Vir die 

onget roude de_mes t USf5 en 12 en 25 j aa.r word dL e skuld en passaa t 

met di e helite vermi nder ,-mda t hulle deur hulle t eenwoordighei d 

tn groot rrobleem in Eri ts-Kaffraria gaan oplos. 

Grey is bang vir ongewenste kar~kters en daarom stcl hy 

tn Immigrasie Raad aan om na te gaan wie goedgekeur Kan word om 

verdeI' as Oos-Londen te ~aan en wie terug moes keer. Hy wil ge

sonde, ordentlike mense h~ wat nie ouer dan 45 jaar is nie, daar 

ou mense nie meer te veel kan doen nie - die ouderdom is e~ter 

tot 50 jaar verander op aanbeveling van Godeffroy. 

As irnmigrante hier aankom, kry die heof vci,u elke famie1ie 

f 
tn vyye g.if van een bouerf in een van die dorpies, en 20 akkers '\ 

I' 

op die platteland - 10 eJ{KerS vir elke ongetroude m2.n en twee ak-? 
\ 
l 

kers vir elke kind bo 'n jaar. Hierdie plattelandse gronde word i 

verkoop teen £1. per akker. 

Hoewel, hierdie gronde nog klein is, het Grey deur die stip-

ulasie, dat kindel's oo~ grond kan kry, dit mcontlik Gemaak dat 'n 

famielie van vyf kindel's ~C akkerE teen £30. kan kry en dan nog 
I 

'n vrye erf op die dorp. Dit is natuur1ik heelwat grater as die 

wat aan die Legion toegeken is, want Grey het begin insien dat 

'n mens nie op 'n alte ~~ein grondjie 'n bestaan kan maak nie. 

Vir die skulde sal daar nie rente ge~is word nie, en die 

koste verbonde aan opmetings en die uitreiking van kaart en 

transport, nadat die laaste paaiement betaal is, sal deur die 

regering gedra word. 

Die nuwe Koloniale Sekretaris, Lord Stanley, het nie so 

baie deugde in die skema ~esien as Sir George Grey nie. Ey hou \ 

nie van die manier waaro~ Grey die bevel van sy voorganger op sy) 
) 

geskutwe het nie en so tn duuy kontrak met Godeffroy aangegaan i 

het. Vir 4,OOC immigrante sal dit~£50,CCC kos buite die transport 

(1) Despatch No. 23. Stanley to Grey, 4 May, 1859. 
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die opmeting van gronde en ,mder bykomende onkostes. En aanges:ia1 

'n jaarlikse tekort van £40,000 oplewer, is haar inkomstes seker-

lik nie In veilige borg vir di~ groat skulde nie. Dit sal weer I 
vergoed moet word deur 'n toelaag wat die Britse Parlements jaar-, 

liks sal ~oet stem. 

Om nog meer skuld te maa~ sien die Britse Parlement nie 

kans voor nie, veral nou dat die'moeilikhe~e in Indi~ aan die 

gang is. 

Vi~ die Koloniale-Sekretaris is dit ook nog nie 'n uitge-

maakte saak dat die tekort aan vroue deur die skema vereffe kan 

word nie deur die uitsending van getroude pare met kinders wat 

meesal jonk sal weeSe Dit sal oie die verlan~de.effek ha nie. 

J.bontlik vergeet die Koloniale'3ekretaris dat hoe meer immigrante 

uitgestuur word hoe meer kinders gaan daar saamkom, en oat mense 

van 45 en 50 jaar nie meer net klein kindertjies s:.l h~ nie. :i 

Uit sy dep~che blyk dit oo~ dat die Koloniale 3ekretaris nie 

wil aanmoedig dat vreemdelinge na Suiu-Afrika moet kom nie. Hie~ 

oor laa t hJ hOli: as volg ui t: "The course of follovli ng up the in
troduction of the German Legion by sendlnr..:; to the se..me district 
a large addi ti anal number of Ge rmEcn "Smi grant s, unf21TIiliar wi th 
English habits or English speech, appears to me one of at least 
questionable policy." (Uit latere korrespondensie waarna nog 

verwys word, het die Koloniale Sekretaris meer di-ee+es~ dat 

invoer van Duitsers nie 'n nasionale oeginsel was nie). 

In die gesig van al die moeilikhede vaarvoor Grey aanspreek-

lik gehou word, en wat die Koloniale Jekretaris sien in verband 

met die skema, het hy besluit dat die kontrak gebreek moes word 

sover en so gou moontlik. 

Hy het met Godeffroy onderhandel en gevind d.:t daar onge-

1/ veer 2,315-1600 grootmense - nie teleurgestel ~an word nie. Om 

verder ongeriewe en koste ~at reeds gemaak is, tegemoet te kom, 

gaan daar £5,000 aan Godeffroy betaal 'word om die immigrasie te 

stop. Hierdie som ga~an die imperiale regering oetaal uit die 

j aarlikse toelaag wat vir Bri ts-Kaffraria gestem word. 

So blyk dit dat Brits-Kaffraria gestral: word vir die dade 

(1) Stanley to Grey, M~y 5th, 1858. 

. .... j 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

I/! I 

(116) 

van Sir GeorgE: Grey. Aan die ander kant egter het die immigra

sie vir 3rits-Kaffrari8" baie beteken, vvant die nuwe iI[Jj1iu;rant~ 
~ 

was hardwerkend, oekend met landju en was In Goeis stil tiene I 
wat tot doel gehad het die ontwikkeling van die land. ~ 1 

Voordac Sir George Grey nag hler(lie dntmoedigende dep~che 

ontvang het, het hv van dLe Ieoloniale 3ekretaris verneem ,-hit 

Lord Panmure (Oorlogskantoor) nie die Setlaars op volle betaling 

wou hou nie. Hy stel die 3lste ~aart, 1858 vas as die laaste 

waarop di t nag 2"c;nESeh(u ketn VJord. lCaar Grey vi nd dat di e tyd 

heeltemal te kort is, daar by eers die 2cste Maart die tyding 

ontvang het en dus nie so 'n radikale verandering binne ses dae 

kon laat geskied nie, temeer so daar hulle diens doen in die 

plek van die troepe wat na Indi~ gestuur is. Hulle moet op vol-

Ie betaling gehou word am te sorg vir die veiligheid van die 

land. 

Hy gee ook kennis dat hy 'n ruitermag van 160 dragonders sa-

megestel het uit die Legion, en hy vra 2,~OO paar skoene vir die 

troepe. Al hierdie dinge word deur die Oorlogskantoor betwyfel, 

want die bevel is reeds gegee dat die Legkon nie meer op volle 

betaling gehou mog word nie, en die OOTlogskantoor bly by dasrdie 

uitspra2k, ofskoon dit reeds nou eni~e maande l~ter is. Daar 

is nie voorsiening gemaak in die begroting nie en daar kan dUB 

nie meer dan die ~e~one toelaag aan die Le~ion betaal word nie. 

Dit wil s~ half betaling. 

Hier voel Grey dat hy we~r teen die sin v~n sy owerhede 

moet handel omdat hulle nie toestande werklik kan begry~ nie. 

is Ejter 'n man vsm so In tempercc:ment dat hy sy saak tot die 

uiterste verdediG. 

In verbanO. met die immigrasie waaraan so vroegtydig In 6in-

de sekom het, meen 3rey dat so min nie die saak sou oplos nie, en 

hy was noiS altyd onder die indruk dat daar mBC::T "Legionaries" cn) 
vroue uitgestuur sou word. To~ dit n~e geskied niE, moes hy In 

(1) Despatch No. 305 of 5th Bebr. 1858 from Secy of state. 
(2) Grey to Secy. o'f State 22nd March 1858. (3) Lord Stanley 
to Grey, 1st June, 1858. 

\ 
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if ander plcm maak en hy het di t C;edoen in die vert roue dat di t die 

beste vir Brits-Kaffraria en vir die Britse re3ering was. Hy het 

ook nie im:'Yligrasie voore.;estel wa,t In dooie skuldelas 01.1 die im-

peri21e re~ering sou wees nie, maar dit sou terugbetaal word deur 

die im.'rligr2xlte self. 

Ey beskou dit heeltemal as onloc..::ies dat hy beskuldig word 

van te veel Duitsers te wil invoer, want die 3ritse regering het .,1'" 

001."spronklik voorfSes, el om 8,000 man met hulle vr(~ue en kindel's ~\ 

uit te stuur en hy __ 'lOU sle3f 4',000 siele in Brits~Kaffraria 'pla~ 

waarvan baie famieliebetrekkinge en vriende sou wees van die 

Legion, en dit sou ongetwyfeld die beperkte gstal vroue verbasend 

vermeerder het. 

Vir Grey is daar mee~ sin in die sai"k am Duitsers na Duitsem 

te stuur dan om Engelse dames uit te stuur om vroue te word van 

die "Legionaries," n;et vreemdE:; ge-J'!oontes, taal, maniere, geloof 

en sedes, wac",rvan sommige hopelose kadi.kt ers is, saamgeskraap in 

slegte stede van die vast eland. 

Dus was die immigrasie noodsaaklik om te belet dat die Le-

gion Brits-Kaffraria sal verlaat - so~ni~e het reeds al weg~eloop 

na die Vrystaat en die Kaap-Kolonie en dle wat Cle.;terbly mag on-

gereeldhede veroorsaak. 

So18.ng di e toes,tand aan die gang was, was di took noodsaak-

lik om die Legion op volle betaling te hou o~ hulle min of meer 

as In verdedigingsmiddel te gebruik, en ook om hulle byeen te 

hou. Vir die Legion was dit nodig datGrey skoene moes koop, 

want baie w~s reeds byna kaalvoet toe hulle in Suid-Afrika ge-

land het. Ofskoon dit Gie plig van die imperiale reGerin6 was 

om daarna te sien, v(jordat die Legion Engeland verlaat het, het 

die Oorlogskantoor no 0 tans aan Grey geskrywe dat dit betaal moes 

word ui t die som wat die Kaapse Parlement vir die Legion gestem 

het~- En hy is hard aangespreek, omda t hy nie al tyd die re·els te 
! 

na kom nie. "You will take care in all futUre arrangements con-} 
nected with the Corps to govern yourself by a strict adherence \ 
to the conditions of settlement, to v,hich it/has Geen necessary/ 
so often to refer you in the course of the correspondence on 
the subject." 

Grey moet ook reken.ska.rl. .. g.e.e...JT • ..n.. die £40,000 wat di e Kaapse 
(1) Despatch to Secy of state 12 June 1858. (2) Grey to stan-
ley 19 ~une 1858. ./".4 
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Fl:l.rle;mGtlt "oeloof het. Di t blyk asof die Kaapse regering £5. 

kop ges tern het, en onder di e i ndru.::. was dat 8,OCO ui tges tuur 

per f 

sou j 
I 

word. Maar aangesien die geta~ S0 klein was, was die totale som 
1\ nie toegeken nie dog slegs £5 ljer hoof, dit wil se, iets oor 

die £11,500. Hiervan i~ £9,900 reeds uitbetaal vir onkoste cn 

uit die £1,600 wat nog oorbly, gaan Grey die skoene oetaal .~. : ,! 

~127. 5.). 

In antwoord op die dep~che van Stanley van 1 Junie1858, :. 

skrywe Grey dat hy die troepe o~ volle betaling moet hou, want 

anders sal baie wegloop en alles is nou gevaarlik veral omdat 

die Basoetoes so suksesvol teen die Vrystaat is en die troepe na 

Indie gestuur is. Hy vrees dat as die koloniste hoor dat daar nE 

meer vroue uitgestuur sal VJord nle, en daar ongereeldhede voorval, 

h~lle miskien nie meer die Legion in Suid-Afrika sal wil h~ nie. 

As die mense hom vra om die Legion te verwyder dan sal hy In 

~ntwoord moet gee, en h~! wil graag h~ dat die Koloniale 'Sekre-

taris hom daarin raad sal gee. 

Terselfdertyd gee hy In wenk dat baie van die Legion 

lik nuttig in Indie kan wees en dat baie beter opgelei is 

date dan as setlaars. 

moont- i 
i 

as sOl-I 

As bulle op half-betaling geplaas word soos oeveel deur die 

Koloniale Sekretaris dan sal dit nie lank duur nie of daar sal 

nie manskappe oor wees nie - dis volgens die opienie van Kolonel 

Murray van die Legion. Murray meen ook dat die .rpeerderheid net 

so~date is en nie setlaars nie, en hy beveel ook aan dat daardie 

klas tn geleentheid gegee sal word om na Indie te gaan. Hy reken 
I 

dat 2/3 gewillig sal wees om te gaan en op die manier kan die: 

wildste elemente wat anders In gevaar in Brits-Kaffraria kan 

wees nuttig ~ebruik word. 

Hierdie gevaar kon afgeweer word as die immigrasie-skema 

byva.l gevind het, en die land kon vooruitgegaan het in inkomstes, 
--------------

(l~ Grey to Sir E. Bulwer Lytton. 17 July, 1858' (u 136) 
( 

.L\O • • 

2 Grey to Lytton 25 July 1858 Ko. 148. 
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ontwikkeling, en populasie. Dis egter van die hand gewys, en 

Grey gaan as 'n laaste poging probeer om K~ na 

Brits-Kaffraria te kry. Dit sal nie Genoeg wees nie maar dit 

kan darem help - 302 plase is uitgegee. 

Voordat Grey antwoord kon kry, het die nood in Indi~ groter 

geword, en die Goewerneur-Generaal van Indie en die Goewerneur ~ 

Bombaai het hom versoek am hulp te stuur. So besluit hy om 3000 

man te stuur waaronder 1400 man van die Legion en 140 offisiere. 
- ' ~ .~~-~-

" In sy depeche van 10 November, 1858-deel hy me~ dat slegs 
J 

1028 Duitsers ingeY/illig het, maar hy het op die manier die getal 

verminder tot 1042 "Non-commissioned officers and privates." 

Heelwat onbevoegde setlaars is die land uit~estuur. Maar die 
I' 

daad bet nog nle die saak daar geelndig nie, want Grey het nie 

gewag tot~at hy verlof vir SOlets gekry het nie. Die minister' 

vi I' Indie is ontevrede da,t so In belangri.ke stal; geneem is sondc:r 

raadplegin3 van Haar Majesteits Regering. Omdat die Raad van 

Direkteure (Indi~) in 1856 geweier het am yreemde troepe in 

Indie toe te laat, en hy meen dat die geva.l van die Legion die-

selfde is. 

Si I' George Grey still nie me them sacJI1 ni e, want in 1856 was 

dill 'n geval waar vreemde huurtroepe Engelse sou verplaas, en 

no~ was dit In gev11 waar vreemde troepe net aangevul het.~Dis 

ook nog die vraag of mense wat as immigrante uitgestuur woed, 

werklik as vreemdelinge beskou kan word). Hy kon nie nog vir 

instruksies wag nie, want Lord Canning en ~ord Elphinstone het 

die troepe te nodig gehad in Indie. 

Die Koloniale 'Sekretaris het die handelwyse goedgekeur en 

dit bring vir Grey hier uit een van sy moeilikhede. Hy sien ook 

in dat veel goeds nie gekom het van die LeGion nie, en hy reken 

ook dat die vcrwydering voordelig vir die Kolonie sal weeSe 

(1) Grey to Lytton 8 September, 1858 No. 162. (2) Lytton to 
Grey, 4 Jan. 1859 No. 77. (3) Grey to Lytton FebI'. 19 1859 No. 37 
(4) Lytton to Grey, 4 Jan., 1859. 
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As gevolg van die weg~ending van so b~ie van die Legion het 

daar in Brits-Kaffraria baie lee htiEse ontstaan en om die beste 
"'.~ 

daa-rvan~' Gebruik te maak, het Grey di t aan die setlaars gegee wie 

1/ nog nie Lon bou nie. In sOIllmige gevalle is dit vir publielik 

plekke @ebruik en in ::'nder evalle weer is di t verkoop 0"an die 

11,/ 

irr;migrante "vat net pas aan ui tkom was teen die prys waarvoor hul-

Ie gebou is. Na vyf jaar' dit afbetaal weeSe Huise wa.t nog oor 

was, is verkoop op publieke Tei:lings om e.ie koste te dek. 

Met die vertrek v~n 'n groat deel van die Legion is alle 

moeilikhede in verb;"';nd met die res nie verdwyn nie. Hulle het nie 

behoorlike klere c;eha,d nie, en die feit dat hulle ongetroud en in 

aparte wonings gewoon het, het noZ meer bygedra tot ontevreden-

heid. Ook het baie offisiere die Legion nog meer ontevrede ge-

maak deur in betie gevalle die betaling van die Legion agter te 

hOll en kaartjies uit te reik W2t net by kantiene beckikbaar was. 

Grey vrees selfs dat as daar me~r troepe verwyder word, daar In 

algemene muitery ~an plaasvind. Selfs die.Kaffers begin opstan-
,-

dig te word nou oc:,t daar so baie troepe na Tndie gestuur is. 

Daarom gaan hy die Legion op volle)eteling hon am die Kaffer-

gevaar en die moontlike mui tery at' te weE,r. En hy meen ook dat 

dit nie meer dan oillik is dat die Le~ion Geter gekleed sal wees 

nie. 

Volgens bevele van die Oorlogs Departement rna::; dit nie u.it 

imperiale fondse gedoen word nie en Grey voel dat dit nie reg is 

nie, daar niemand in Suid-Afrika gevra heL dat vreemde huurtroe-

pe hierheen gestuur moet word nie. Die Britse regering was 

opgeskeep met di e Legion na di e Krim-Oorlog en het hulle dus ui t-

• t -l·t~ k t t b .e2 uur om mJ. J. ere os e e espaar. 

In gevalle het hy klere laat uitgee, en die vraag wie werk-

lik dit moet betaal kan later bespreek word. 
I 

In die tyd is dit duidelik dat Sir George Grey in o~genade 

tl) Grey to Lytton, Dec. 14, 1859 No. 189. (2) Grey to Lytton, 
20 Januar;y 1859 No. 18. (3) Grey to Lytton 18th January, 1859. 
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geraal<: heten dit hom tot 'n klimax in ,Tunie, 1859. Op die 

4e van daardie maand word san hom meegedeel dat hy berroep v/Ord, 

omdat hy byna altyd van die imperials re~ering verskil (byvoor-

be eld di e fsderasi e skema); ni e bevele van Haar 1Eaj es tei t s regel"") 

ing ui tvoer nie; te lank we;,.J om briewe te antwoord en in sommige ( 
I 

geval1e gla6 geen notiesie daarvan neem nie; en omda~ by dings 

doen wat teen nasion~le beginsels is. Die Koloniale· 3ekretaris 

beweer dat die Ka~p-Kolonie reedE in die Follandse btvolking fn 

S,terk vreemde element aanweGi g het en da t di t flOg st croker gemaak 

is deur die Legion. Die po~in3 van Grey om nog meer vreemde 

immigrante te kr,) is dus teen die beL;.nge v().n die Engelse nasie. 

So In valse beskuldiging kon Grey nie.verstaan nie, daar 

Haar Uajesteits reger~ng nog nooit enige grief teen die Hollandsc 

eLment geh~( bet nie, en da~ sy planne om gcpensioeneerde 801-

11/ date Ul."t te kry van dole hauo geW;;;:;, le, en .G.Le l!Il~.eriale X'e6;ering 

stl!" vooJ.~cctel!·let om 8,000 Duitsr;;; l...eg~omirieb ".ct .hulle f2l1ie-

lies U' t te s'tddr. H~ .Let no::;tans deuX' t n pl>n om I':ri tee immi-

grante uit te .!:cry 2,984 in sy ty~:perk no. Sui\l-r .. frL:,E. laat korn en 

het£l3,OOO van die Koloniale Parlemcnt gE.,;kry om sy s.i:~em0. ui t te 

voer, sodat hy nie juis beskulcii; kon '':ior·Jvan Anti-Nasionale be~ 
I 

ginsels nie. 

Grey se kragtige optrede het vir hom te gevaarlik gemaak 

vir die imperi5.1e outoriteite en hy moeL dus nc:. ::Tne;e12nd gaan 

net soos Sir H~nj~min D'urb~n CD Sir H rry ~mith. vic nuwe min-

isterie wat kort na sy terugroe~in~ in En~clnd aan die hoof gc-

kom het, het die moeilike taak van Grey besef en aan hom geskry-

we dat hy nog kon aanbly, dog voor hy dit kon vcrneem is hy 

reeds vertrek. 

Die groot moeilikheid in verb:nd lllet die Legion skyn finEin-

sies te wees en Grey was van plan om kosts so laag moontlik te 

hou. ~amate oYJ,standighed.e dLt toelaat. .NOU dat die oorlog in It\me 

oor is, kQJD daar weer baie troepe terug waaronder ook baie van :; 

(1) Despatch from Secy. of State 4 June, 1859. No. 147. 
(2) Grey to Lytton No. 128. July 20, 18b9 
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die Legion, en am koste te vocrko:n en ook omdat hulle nie meer I 

nodig was nie, het Grey voor sy vertrek bevel gegee dat diegene 

van die .Legion wat begeer na hulle oorspronklike plekke te gaan, 

dit kon doen. Maar diegene wat private werk in die Kolonie wil 

soek, wox'd die vryheid daartoe verleen mi ts hulle In sertifika<.lt 

teken viaardeur hu L.le R.lle aanSlJrake op ondersteunin~ van die im-

periEcle re~:;ering lac.:.t vaar. Ui t 374 wat in Port-Elizabeth geland I 

het, het 319 byna onmiddelik sertifikate geteken en van die orige I 
sou ook baie tiit nog doen. Dus het die Legion ook nie gehou van 

die m&nier waarop hulle voorheen geemplojeer was nie. 

Die offisi:~re en mimskappe viat voorheen op half' betaling was 
I 

of wat private werk gekry het, Vlord oak ontBl.s.an. f30dat net die 
I 

wat op die grens was nog op die lys gebly het. Mettertyd sal die • 

wat oorb1y, verdvlyn as private bl1lrgers indien hulle ontslaan word 

teen omtrent 120 in die maand. 

Dat ';[ynya.rd so 'oesnoei en die bevel VS.TI die KolonialeSekre-

taris, am die betaling van die Legion na 31 Vaart 1860 te stop, 

flf/ uitvoer, .flet In goeie indruk by die imperiale regedng gema~. 

Eaar 1iaj estei ts re;Jering sien in dat di t moeilik is om die beta-

ling meteens te stop, en stem sael!l dat dit met verdrag gedaan 

moes word. 

Newcastle oeveel dus aan Grey, wat binne ko:::'t weer diens 

sal aanvaar, dat aangesien die Legion In lewensbestaan moet h~ 

voordat hulle grond iets kan inbX'ing en hulle werk kan kry, hy 

hulle so spoedig moontlik op half betaling sal plaas in plaas 

van volle betaling. Hy wil die .Legion wat altyd nog in diens wES, 

1\ 
in militere set1aars verander, en hy hoop die half betaling sal 

hulle op die been kan bring. liierdie half beta1ing kan tot die 
~ ~ 

einde van di e finansi ele j aar volgehou word, di t wi 1 se, ~l 

Maart, 1861. 

voordat hierdie dep~che Kaapstad bereik het, is die aanbeve-

lings wat Tynyard in sy brief van 5 April, 1860 aan die hand ge-

<-

tl) V/ynyard to Newcastle No. 61 April 5, 126(. (2) ~r:,~rnycird. 
(3) NeVlcastle to Governor No. 129 5 :May 1860. . 1 
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gee het, reeds uitgevoer en was daar slegs ongeveer 300 man op 

1 Junie wat nog vo~l~ betaling gekry het (Oor die gehele tydperk 

van 'n jaar 1860-61 is daar 208 man en 21 offisiere op volle be-

taling gehou- Enclosures to lJesp20tch No. 19 of 1861 to Secretary 

of state. Hulle het aktiewe diens gecioen ... die-;res is op half beitt-

ling geplaas.) So VJas die get2.1 van die .Legion verminder sonder 

om dit baie bespeurbaar vir die naturelle te maak en sonder dat 

ongereeldhede plaasgevind het. 

Oorlog meen Grey kEm altyd voorkorn. ilvord, maar dan moet Bri 111-

Kaffraria met 'n Europese bevolking gevul word. Ofskoon hy so 

hard aangespreek is omdat hy vreemde elemente wil venneerder in 

Suid-Afrika beveel hy derhalw€ nogeens aan dat Duitse private 

immigrante uitgestuur moes word as Britse immigrante nie beskik-

baar was nie. 

NeVicastle lwt h,_m tegcLlloet gekom in soverre hy nie obj eksie 

geh&d het teen verOEre irnmigre,sie nie op voorwaarde dat die koate 

deur plaaslike inkornstes gedra moes Vlord. Faar V2.n die Duitse 

immigrasie maak hy nie verder melding nie dan om lLicielikheid te 

vra wanneer die paaiemente afbetaal sal wees, die eerste waarvan 

egter volgens kontrak eers aan die einde van die 4e jaar betaal-

baar is. Hy gee ook kennis dat die jaarlikse toelaag vir Brits-

Kaffraria op 31 Maart, 1861 sal ophou. 

Uit sy brief is dit gevolglik duidelik dat hy nie teen im-

migrasie is nie (ofskoon hy nie melding van Duitse imrnigrasie 

maak nie) maar hy moedig so fn skema nie aan nie deur te vc.rklaar 

dat die imperiale regering nie sal bydra nie, en van plan is om 

soveel te besnoei dat Brits-Kaffraria nie meer 'n toelaag gaan 

Uit 'n opgaaf van 1 September, 1861 blyk dit oat toe die 

volle betaling in 1861 stop geaet is uaar slegs 25 offisiere en 

685 manskappe in Brits-Kaffraria op die nedersettings van die 1 

Legion agtergebly het teen 88 offiSlere en 919 manskappe wat, na 
It 

die gedeelte na Indie gestuur is, op die nedersettings geplaas is. 
-----------------

(1) Wynyard to secretary of state 1To. 95 IlB June, 1860. (2) Grey 
to Newcastle No. 38, 22 March, 1861 (3) Newcastle 27 May, Ib 60 
No. 272. (4) Enclosures to Desp. No. 19 of 1861 '11 rl. t 
castle 28 Sept. 1861 No. 1~. ;.ynyara 0 New-
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Op die 20 lokasies was daar net 260 Duitse ilmnigrante. Dit blyk ~ 

Rus dat die Legion en die Duitse immiGrante slegs gedeeltelik 

op die nedersettings geplaas is, en v;}n die Legion het selfs In 

aansienlike getal die lokasies verlaat veral offisiere. 

Die gehele Legion is verswak deur die wegsendin~ na Indi~ 

met 644, want uit 1030 wat vertrek het, het slegs 386 terUggekeer\ 
I 
! 

en daarvan het 349 hu~le ontslag gevro", sodat daar net 43 terug- I 

gegaan het na die lokasies en dus die Legion op die lokasies 

met 987 verminder. 

Van die 20 dorpies Vfaar nedersettings b8c;int is, is baie 

weer opgegee omdat die grond nie vrugbair genoeg W2S nie en daar 

nie In lewensoestaan te Inaak was nie. In llaart, 1860 is (he Le-f 
I 

gion ontwapen en slegs 'n d~eltjie is op betaling gehou en die 
I 

het milit~re diens gedoen. Die res het private burgers geword, { 

waarvan baie toegelac).t is om private Y,Ierk te soek waar hulle 

dit kon kry en heeltemal ontslaan is vn vcrdere verpligtinge 

teenoor die regering met die verlating V",-Ln huise en Gronde in 

Bri ts-Kaffraria. 

Op 31 }taart van di e volgende j aar is almal van die be talingt.-

lys geskrap en dis gevolg deur die verlating van Brits-Kaffraria 

deur nog t n &.an si enlike ge tal - bai e het na di e Vrystaa t en Ba-

soetoeland getrek. 

Die groot rede vir die wegtrek van so baie van die Legion fu 

te wyte aan die groot droogtes en veesiel::tes wat in hierdie jare 

in Brits-Kaffraria begin het. Hulle kon met die mislukte oeste 

nie In lewe maalc nie, en die meerderheid moes In lewe maak deu!' 

op die dorpe en op plase te werk, en dan af en toe na hulle 

landerye te gaan om dit te bews;rk. ,,"Tat hulle verdien het, steek 

hulle weer in die grond om 'n vaste woonplek en In redelike on-

derhoud vir hulle farnielies te verseker. Immigrante van so In 

aard is In voordeel afgesien van die klein getal Welt agtergebly 

het en kon die imperiale re rine; dus tevrede weeSe 

Met die offisiere van die Legion het di' nog slegter gegaant 

as met die gewone soldate. Sommige het groot famielies gehad 
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(ct:ie meerderheid was ~etroud) en volgens die manier wat hulle 

opgevoed was, en hulle sosiale sLan,-" wa,s dit nie betaamlik om 

vir hUi.le lewensiJesta~~n so te werk as die gevJOne soldaat nie. 

'jerk wat vir hu:.le geskik VJciS, kon hulle nie maklik kry nie, en 

hulle toestanti het dUs nog al tyd haglikcr gev1Iord. 

I/olgens .;.\:ontrak kon die offisiere en manskap~.~e van die Legin 

vi I' sewe jaar aanspraal,- maak op vrye n::ediese behandeling en vrye 

onderwys vir hulle kinders. Om hierdie kostes te dra, kon 

hulle nog nie dGen nie, want hulle was te aister. 

Baie van die offi6iere het geklEl dat hulle nie regverdig be-

• 
handel W(;,S nie, aangesien l1u.l.le n1e aIle toelae ontv5.ng het wat 

aan ander troe~.em:.gte in Suid-AfTika ui tbetaal is nie. Hulle 

kla ook dat volgens e en vc-m di e bepal i ngs wac:.ro 1-' hulle ui tgekom 

het, hulle gronde absoluut i,osteloos ,,;,'1n hulle gegee sou vJOrd en 

nou VJord Liit van hulle verl'J.nJ; 0,;. ook rekogniesie te betaal. 

VerdeI' beVIeeI' die Legi onaries ook dat hulle di e vcrsekering 

gekry bet in Engeland dat o)e gronde teen 2/- per akker gekoop 

kon word, en nou moet hUlle 5/- betaal. 

Algemeen is ook die klagte onder die Legionaries dat hulle 

belange nie in aanmerking geneem is nie, das.r hulle op 6ie voor-

j)oste naby die Kaffers geplaas is en dat hulle nie kane gekry het 

om hulle land te bewerk nie daar hulle milit~re dienste, waar-

voor bulle baie 111oe6 WEtS en w t moedeloosheid aangehe19 het:
J 

moes verrig ook terwyl hulle op half betaling geplaas is met die 

doel om hulle 0) die been te bring. Dit het hu~le nie in 'n 

Setlaarsgees gebring nie, maar tn oorlogsgees. 

Di t kom ook voor da t di e verafu;elee pos te, waarvan sonEni ge 

swak gekies was met in sleGte grond ec Ldtsig, 'n grief veroor-

saak het, Vlant da;:-;·r is bai e tyd venmret 9m bJ marke te kom en in 

die lang afwesigheid was die kans oj) diewery altyd groote 

Met die v8rkoop van grcl11de was daar ook moeilikheid, want 

die opsit prys van land is vermeerder van 5/- tot £5. per akker 

(1) Memorial of ~. M. S. to H. M. G. enclosed in Newcastleis 
despatch 357 of 14th November. 1861. 
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(d;i e meerderheid was getroud) en volgerHl die mani er wat hulle 

opgevoed was, en huile sosiale stan,), Vi!},S dit nie betaamlik om 

vir huJ.le leVlensiJesta~-:,n so te werk as die gevlOne soldaat nie. 

Werk wat vir hu:.le geskik VJ[i,S, kon hulle nie maklik kry nie, en 

hulle toestand het dus nog altyd haglikGr geword. 

V olgens £:ont rak kon di e offi si ere en manskap £-e van di e Legin 

vir sewe jaar aanspraah maak op vrye mediese behandeling en vrye 

onderwys vir hulle kindel's. Om hierdie kostes te dra, kon 

hulle nog nie dcen nie, want hulle was te a~ster. 

Baie van die offi~iere het gekla dat hulle nie regverdig b~ 

• handel w'--"s nie, aangesien b,u,cle nie alle toelae ontvang het VJat 

aan ander troe,emgte in Suid-Afrika ui tbetaal is nie. Hulle 

kla ook dat vo1gens een V,:Ln die bepalings W8..2,rOp hulle uitgekom 

het, hulle gronde absoluut .r.osteloos cJ,an hulle gegee sou 'I'mI'd en 

nou VJord (jit V0,n hulle verlClnJ; 0;:. ook rekogniesie te betaal. 

Verder beVleer die Legi onaries ook dat hulle di e vcrsekering 

gekry bet in Engeland dat o)e gronde teen 2/- per akker gekoop 

kon word, en nou moet hulle 5/- betaal. 

Algemeen is ook die klaGte onder die Legionaries dat hulle 

belange nie in aanmerking gene(;[fl is nie, da~"r hulle op 61e voor-

l)Oste naby oie Kaffers geplaas is en dat hulle nie kans gekry het 

om hulle land te bewerk nie daar hulle milit1:re dienste, waar-

voor hulle baie moei.S WEIS en w t moedeloosheid aangehelp het:
J 

moes verrig ook terwyl hulle op half betaling geplaas is met die 

doel om hulle op die been te bring. Di t het hu.:_le nie in t n 

Setlaarsgees gebring nie, maar tn oorlogsgees. 

Dit korn ook voor dat die verafgelee poste, waarvan somrnige 

swak gekies was met in slegte grond en uitsig, tn grief veroor-

saak het, want da";·r is baie tyd VemlJt'2t 9m bJ marke te kOIl1 en in 

die lang afwesigheid was die kans oj) diewery altyd groote 

l~et ciie verkoop van gr.:mde was daar ook moeilikheid, want 

die opsit prys van land is vermeerder van 5/- tot £5. per akker 

(1) Memorial of ~. M. s. to H. M. G. enclosed in Newcast1e i s 
despatch 357 of 14th November. 1861. 
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en dit het dit byna onmoontlik gemaak vir die Legionaries om get'l 

noegsame grono te koop. Hierdie bewering word gestaaf deur 'n 

brief wat landEeter Colley aan tn be.ampte van die Legion geskryf 

het omtrent die verkoo y van grand by Panmure. 

In ver0and met dorpsgronde is daar ook klagtes want deur die 

sle§;te finansiEtle toesL~nd van Brits-Kaffraria ken daar nie ge-

noeg landmeters aangehou word n:Le, met die gevolg dat dorpsgronde 

soms uitgegee was as private eiendom. Dieselfde geld van die 

private gronde baie kon nie verkoop word nie omdat dit nie altyd 

opgemeet was nie. 

Via t bai e onaangenaD.rrJ:l.ede veroorEaak he t 'onder 6.ie setlaars 

self was die streng milit~re reE;ls en die "Court Eartial", en dau 

oak die manier vmarop lewensbehoeftes gekoo!:) kon word. Die enig-

ate plekkewai'_:r hulle fei tlik kan koop was by winkels en kcmtiene 

wat die ondersteuning van hulle eie offisiere geniet het en wat 

onbetaalbaar duur was. Die llilit~re re~ls het nie toegelaat dat 

hulle baie ver kon gain am benofJighede te koop nie. 

Hulle kon nie diE nut sien van in milit~re .organi-sasie te 

bly nie daar die ~and nooi t sL;baar was nie, nogt2"ns om hulle 

besig te hou, moes hulle versterkings IJDU, met die gevolg dat bcrie 

weggeloop het am weer net~erUggebring te word en harde strawwe te 

ontv8.ng (ook met di e letter D gemerk). Hulle ~"la ook da t daar 

nie genoeg 8kole en kerke oDgc;ris VI2.S nie, en dat die meex'derheid 

grande meeE verkoop d8ar bulle. nie die duur gronde icon aankoOlj n:it. 

en tn le",e m8"ak op die klein grondjie kon hulle nie. 

Om die toeLtand van die offisiere te verbeter, meen ~"ynyard 

en Kaptein Mills, moet hulle teruggestuur word na Duitslsnd of 

Europa. Da:::r kan hulle geskikte v,erk kry Viant hulle is nie aan-

gel~ vir land;~;oueJ's nie en dis ~l wat hulle in Suid-Afrika kan 

doen. Dis tn feit dat hulle nie re1elike geskikte paste in die 

staatsdiens kan beklee nie, want die meerderheid ken net vreemde 

tal:e en dis nie van veel vvaarde in Suid-Afrika nie. 

uit die klagtes blyk dit duideli~ dnt die setlaars nie alleen 

In Yemorie aan Haar i!ajesteitts regering gectuur het nie am hulle 

(1) Wynyard to Newcastle 28t~ September, 1861 u 19 , .l'lo. • 

/ 
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gevoelens te lug nie, maar hulle wou ver-,oe6.ing h~, of tenminste 

tn verbetering in sommige van die bevJeerde griewe. Die versoek-e 

skrif feet ne-f.'castle aan 7fodehouse gestuur 0·, te ondersoek wat 

gedoen kon word, en of alles waar VIas. 

Hy het die hulp ingeroep van Kptein :Fills lSheriff van Brits-

Kaffr8.ria) i emand wa t bekend was met di 0 toestande in Bri ts-Kaf-

fraria om sake sS.am met hom te ondersoek. 

Rulle korn tot die gevolgtrekking di:lt die oorspronklike Hoel 

van die Legion verwaarloos was. Rulle is uitgestuur om landbouf 
\ /\ 

dorpies te stig en militere was tn bykomende faktor. Gou het 

milit~re diens e~ter die belangrikste geword, en dit skyn die 

kern te wees van die rnislukkir.g van die Legion. Hy eIken dat die 

grond wat belOVle was teen 2/- per akker opge;aan het in'prys, en 

hy beveel aan ( op voorstel van K~tein 1!nlls) dat die setlaars 

voorkeur moet kry in die gronde wat in die Transkei uitgeGee sal 

word as vet;oeding vir vlat hulle in ..l:H'i ts-Kaffral'ict skade sely 

het. "'Nodehouse stem ook saam met die offisiere dat hulle nie al 

die toelae gekry het nie en hy meen hulle kan aanspraak daarop 

maak. So ook kan die setlaars aanspraak maak op die boutoelae 

daar geen beperking van tyd daarvoor vasgestel is nie. 

Hy korn tot die gevolgtrekking dat daar aan al die setlaars 

tn libtorale vergoeding betaal sal word daar hulle griewe gegrond 

is en om die saak uit diewereld te maak. 

Newcastle aan die ander kant het 3esimpatiseer met die Legion, 

maar kon nie insien dat daar enige aanspraak Of> ver-goeding gemaak l 
" 

kon word nie. Rulle is betel' behandel dan wat hulle onder die 

oorspronklike terrae daarvan sou afgekom het want dan VIas hulle

net geregtig op een jaar s1betaling en tn vrye passaat na Duits

land of Amerika. Offisiere sou net drie maande betalinG kry 

en geen passaat nie. In plaas daarvan het hulle toegestem om na 

die Kaap-Kolonie te kom - vrye passaat, halfbetaling vir drie 

jaar, en vry grond en 'n toelaag vir geboue w~t hulle optrek. 

(1) Wodehouse to Newcastle No. 93 of 9th July, 1~62. 
(2) Newcastle to Wodehouse No. 57 of 24th December, 1862 • 
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Die land-oou-skema was 'n rnislukking en l.Je-,vcastle reken dus 

dat bulle eerder bly GS spyt kan wecs dat volle betaling vir so 

'n lang tyd in plaas van half betaling aangehou is. Die toelae 

het huI1e nie reg op nie aaar dit net toepaslik is op troepe wat 

tydelik in • n an6.er land n.ktievJe di ens verrig. Die Legion s: hy 

het hierheen gekom om te oly en w~s dus nie vreemdelinge in 

Suid-Afrika nie. En die boutoelae word net betaal vir geboue 

wat reeds opgetrek is. 

Hy voel saam met die offisiere, en hy hOO~_i Viodehouse sill sy 

bes do en om vir hulle werk te kry. Maar wat die manskappe betref 

kan Newcastle nie verstaan dat hulle griewe Ban h~ nie. Hulle 

het 'n vrye passaC.Lt gekry na Suid-Afrik2, ·waar baie van hulle 

landgenote baie graag wil wees, en hulle kan net soos baie van _ 

hulle medelandgenote vooruitstrewend word. 

lret die Dui tse irrrrnigrante vw.t ondi_ I' die skema van 'J-rey ui tge-

korn het, ~net cit ook n.ie rooskleurig gegaan nie. nulle vms weI 

hardwerkend, maar arm, en hulle kon nie die skulde betc:.al wat \ 

! 
I / aan hull e behoort het ni e~c (Slegs £5~.. 11. 4. ui t £37,523 t 6A 2, I 

is al betaal), dus moet die rantsoenskulde tenminste opgehef 

word. Newcas tle viil op di e mense nte te hard wees nie, en hy 

stem derhalwe toe dat hulle nie meer hoef te betaal vir die 

It( rantsoen wat hulle ontvWlg het nie, en hy laat dit aan die plaas-

like outori tei te oor om ts bepaal ,Nanneer hulle in stai-)t sal 

wees die ander skulde af te ;)etaal& 

Hoe graag die KolonialeSekretaris ook al sekere terugbe

talings wou h~, en die Goewerneur van Suid-Afrika edt WOll doen, 
.. 

was die finansiele posiesie van Brits-Kaffraria en van die immi-

grante vir die volgende paar jaar so swak, dat daar nie veel af-

betaal kon vlOrd nie, veral daar die ope grande in Brits-Kaffraria 

reeds verkoop was. Al wat ~odehouse en die Koloniale 'Sekretaris 

moes erken, was dat die skema van Sir George Grey nie veel meer 

suksesvol was dan die uitsending van die Legion. 

i 

(1) Enclosures to Deep. from Wodehouse to Newcastle No.154 uf ~3th 
Sept., 1862. (2) Newcastle to Wodehouse 8 November, 1862. 

/ 
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Die verdere l0'Sgevalle van die Duitse immigrante en van die 

setlaars viCrd nie verdeI' behandel nie, dc-jar dit fn individu'ele ! 

studie sou beteken, en ook omdat hulle fei tlik saamsmelt met die i 

",mder blanke imvoners van Bri ts-Kaffraria. v oortaan word hulle \ 

nie meer as fn afsonderlL.e groep in P·rits-Kaffraria oeskou n1e.1 
Vo1gens di e i'-:8.turali sasi e Ordonansi e No. 3 van 1862 is 

hulle weI as vreemdelinge bes~~ou - die boete van £5 om genatura-

1/ liseer te word was bepaa.l om ongewenste vree~"(lelinge ui t Bri ts-

Kaffraria te hou. Vaal' die stipulasie is verwyder deur die 

Naturalisasie Ordonansie No. 2 van 1865. En net die inlywing van 

Bri t s';'Kaffraria by die Eaap-Ko1oni e het b.ulle dus aIle moont1ike 

burgerregte gekry. 

001' die algemeen was die skema om Duitse immigrante (met 

inbeg-ris') V8,n die Legion) na Brits-Kaffraria te stuur fn mis1uk

king as daar a11een1ik op die finansi~le sy gelet word. Maar 

as di tin aanmerki ng geneem word hOe di e bevolkirlg 'oVermeerder 

het as gevolg v';n die Dui tse immigrante (n}et tenminste 1922 I 
. immigrante famielies' en 455 Legi onaries en' hu11e Lmielies) dan 

1yk nit asof die stelsel tog r;edeeltelik vrugte afgewerp het 

want in fn jong land beteken verm~erdering van bevolking ook die 

ontwikke1inc en vooruitgangvan die land en die vermeerdering van 

inkomste en ontginning van hu1pbronne. As die totale blanke 

bevolk:i ng geneem word aan het Bri ts-Kaffraria se bevolking onder 

Si I' George Grey tot by di e anneksasie bai e vermeerde r. By di e 

williamstown (Naturelle bevo1king het ongeveer 10~aOO getel). 

En in 1861 was daar al elf ](aiSistraatfs distrikte met inbegrip 

van die T ranskei. Die Europe se :Jevolkin3: VEm "B ri t s-Kaffraria w 

reeds 6,705 met 739,819 akkers grond in besit van grond eienaars 

(blank en gekleurd). Die Yatur1l:11e bevolking \"!a8 74,648. 

lli/ 
I 

In 1865 was die Furopese bevolking gestyg tot 8,183 waar-

t1) Wodehouse August 10, 1865. (2) Wodehouse to Newcastle 
March 19th, 1862.'.,) 4J~~ f.o J.~ ~/0 (N-S~ 
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onder 2,427 Dui tsers en dc .... n n06 hulle f,'Uni elies gereken moet word. 

~ie Bantoe was ongeveer 82,000. 

So het die blanke bevolklng tussen die jare 1853-66 met om-

trent tien vermenigvuldig en die naturelle iJevolking het met 

byna half vermtnder vvat [;rotenaeels te',yte is aan die nasionale 

selfmoord. En di e vermee:t'dering v;",n die .Europese bevolktn; is 

ongetwyfeld te wyte aan die onbeperkte ywer wat Sir George Grey 

aan die dag 2el~ i::et OiD 6.ie 'olc'Dke en naturelle bevolking van 

Brits-Kaffraria min of meer gelyk te maak sodat ~ie een nie vir 

die ander 'n bron van vrees kon wees nie. 

[;.,.. DIE AlrnJl.."'KSASIE V AN JjRITS - KAF.b'HA1:UA jjl DIE 

KAAP - KOLONIE. 

Die inlywing van Brits-Kaffraria staan in nou verband met 

die algemene federasie plan wat Sir George Grey in S~id-Afrika 

wou uitvoer. Hy behoort aan die minderheids-groep van Britse 

staatsmanne wat besef het dat kolonies tog waarde besit, en dat 

belenge V8,n die ~'ri tse Ryk be tel' behartics kon viord as daar 'n 

noue verb8nd tUBsen die verskillende eleniente bestaan. Ongeluk-

kig vir hom, is die meerderheid in die middel van die 1ge ~eu 

teen uitoreiding van gebiede deur rniddel van anneksasie en die 

nut van kolonies is nie ;enoeg ingesien Gat die Britse r~Bering 

jUis mOLite BGU dGen om federssie aan te moedig ver~l as daar 

verantwoordelii-:.heid en Tuoei te aan verbonde was. 
I 

In die t./d bestaD,n dae:r in Suid-Afrika twee onafhanklike 

republieke en drie afsonderlike Britse gebiede. Daar was nie 'n 

I / sen trale be stuur 'Nat skikki nixe kon t re 1. vir tli e algemene belang, 

voorspoc:d, veiligheid en verdeoi(3;ing van die verskillende elemen-

te nie. Nogtans was daar 'n algemene naturelleprobleem wat ge-

gerneenskaplike o)tredc vereis het; ekonomies was die Suid-Afri-

kaanse Republiek en die vrystaat ook afhanklik VelD die Faap-Kolo-

nie en lrat8,l vi l' die in- en ui tvoer van goedere, en B ri t s-Kaffra-

!'ia nOG meet' dan die cmder state was fei tlik een met die Kaap
/ 

Kolonie. Eaar grens was ook die van die Kaap-Kolonie en haar 

enigst e ha'ive het aan di e Kaap-Koloni e behoort. 

(1) Grey to Lytton, i9th rovember, 1858. 
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Sir George Grey stel dus as die oplossing van al die moei-

likhede in Suid-Afrika voor tn federasie van die Bri tse gebiede 

met inbegrip van die Oranje Vrystaat, omdat dit die skakel vor,m 

tussen die Kaap-Kolonie e(, Natal. 

In di{; tyd isdaar 'n sterk par~y in 6.ie Vrystaat wat ten-

gunste V'ias van federasie met die Kaap-Kolonie, hoewel daar ook 

'n sterk party tengunste van federasie met die Transvaal was, 

want die Vrystaat gevoel haar te swak om die Basoetoe moeilikhede 

spoedig op te los. Grey wil g~q;:;,8: die saalc oplos voordat die 

Vrystaat geheel van opienie verander en hy maak dus die voorstel 

aan die Britse regering. 

Ongelukkig het Lord Lytton (die Koloniale Sekretaris) hom 

op 11 Februarie, 1859 geskryf dat "Her Majesty's Government was 
not prepared to depart from the settled policy of her predeces
sors by resuming British sovereignty in any shape over the 
Orange Free State". Di t eindig dus die fede1'asieplanne van Grey-

nog net anneksasie Van Brits-Kaffraria b~ die Kaap-Kolonie bly 

oor van sy planne om tn nouer unie tUBsen die B1'itse besittinge 

in Suid-Afrika te oewe1'k. 

Reeds voordat 11.Y hierdie finale antwoord ontvang het, was 

daar tn ander vraagstuk omtrent Bri ts-Kaffrari8. wat b2<.l.e die aan-

dag van Sir George Grey get:r:ek het, namelik, die aparte re""e1'in89"" 

vorm 'ivat Brits-Kaffraria [ilOeS kry volgens die Royal Charter van 

1854. Soos reeds gesien het Grey aIle moontlike planne gemaak 

om dit uit te stel, omdat die nuwe regeringsvorm duur en inge-

wikkeld sou wees en omdat dit anneksasie by die Kaap-Kolonie 

moeiliker sou maak. As die Charta in werking gestel word dan kom 

daar nog meer uiteenlopende wette in verband met sake wat een-

heid vereis. Hy beweer ook dat Oos-Londen die enigste hawe van 

Brits-Kaffraria aan die Kaap-Kolonie sal val as die nuwe konsti-

tusie in werking tree, en dat Brits-Kaffraria dan nog mindel.' 'n 

hoop sal h~ om selfondersteunend te word. As dit annekseer word, 

dan word Engeland verlos van 'n groot las, en as die Oostelike 

en Vleste1ike Provinsies afskei dan word dit werklik noodsaaklik 

(1) Grey to Lytton l~th Bibruary, 1859. (2) Grey to Secretary 
of State, December 8th, 185'. 
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Sir George Grey stel dus as die oplossing van al die moei-

likhede in Suid-Afrika voor 'n federasie van die Bri tse gebiede 

met inbegrip van die Oranje Vrystaat, omdat dit die skakel vor,m 

tussen die Kaap-Kolonie eG r~atal. 

In di{; tyd isdaar 'n sterk paryy in die Vrystaat wat ten-

gunste v'las van federasie met die Kaap-Kolonie, hoewel daar ook 

'n sterk party tengunste van federasie met die Transvaal was, 

want die Vrystaat gevoel haar te swak om die Basoetoe moeilikhede 

spoedig op te los. Grey wil g~q;:;,g die sa.ak oplos voordat die 

Vrystaat geheel van opienie verander en hy maak dus die voorstel 

aan die Britse regering. 

Ongelukkig het Lord Lytton (die Koloniale Sekretaris) hom 

op 11 Februarie, 1859 geskryf dat "Her Majesty's Government was 
not prepared to depart from the settled policy of her predeces
sors by resuming British sovereignty in any shape over the 
Orange Free State". Dit eindig dUB die federasieplanne van Grey-

nog net anneksasie van Bri ts-Kaffraria bj die Kaap-Kolonie bly 

oor van sy planne om 'n nouer unie tussen die Britse besittinge 

in Suid-Afrika te 0ewerk. 

Reeds voordathy hierdie finale antwoord ontvang het, was 

daar 'n ander vraagstuk omtrent Bri ts-Kaffrari.s. wat 08.1.8 die aan-

dag van Si I' George Grey getrek het, namelik, die aparte re:.;::,eringr 

vorm vvat B ri ts-Kaffraria [jjoes kry volgens die Royal Charter van 

1854. Soos reeds gesien het Grey aIle moontlike planne gemaak 

om dit uit te stel, omdat die nuwe regeringsvorm duur en inge-

wikkeld sou wees en omdat dit anneksasie by die Kaap-Kolonie 

moeiliker sou maak. As die Charta in werking gestel word dan kom 

daar nog meer uiteenlopende wette in verband met sake wat een-

heid vereis. Hy beweer ook dat Oos-Londen die enigste hawe van 

Brits-Kaffraria aan die Kaap-Kolonie sal val as die nuwe konsti-

tusie in werking tree, en dat Brits-Kaffraria dan nog mindel.' 'n 

hoop sal h~ om selfondersteunend te word. As dit annekseer word, 

dan word Engelana verlos van 'n groot las, en as die Oostelike 

en Vlestelike Provinsies afskei dan word dit werklik noodsaaklik 

(1) Grey to Lytton l~th Bibruary, 1859. (2) Grey to Secretary 
of State, December 8th, 185~. 
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dat Brits-Kafiraria by die Oostelike deel gevoeg sal word om In ewe-

wig tussen Oos en Wes te verkry. Word die Letters Patent in werk-

ing gestel dan gaan daar In selfstandige gees in Bri ts-Kaffraria 

ontstaan wat annLksasie moeilik sal maak. 

Vi r 8i r George G cey is dac:::r vi r B ri t s-Kaffraria net een oplos-

sing, namelik, inlyvving by die Kaap-Kolonie en hy stel die Koloniale 

Sehretaris daarvan in kennie. 

In verband hiermee voel die !Coloniale Sekretii.ris in die begin 

nie alte seker dat hy In defini tiewe reeling kan tref nie. H,Y s€' 

dat Haar Maj estei ts regering VEJ,(J ()or.deel is dat Bri ts-Kaffraria 

onder In afsonderlike sivlele administrasie behoort te wees solank 

daar In sterk Britse troepemag gehou kon word. Die vehouding tUBsen 

die Bri tse regering en die naturelle stamme beboort v'laargeneem te 

word deur die Goewerneur en Britse beamptes. l.iLet andere woorde die 

Kaap-Kolonie word nle vertrou 0.;. die naturelle stamme te regeer nie. 

Hy erken dat die finansiele verhoU{ilng tussen Brits-Kaffraria en die 

Kaap-Ko~onie baie dieselfde is, en dat Oos-Londen In baie groot ve~ 

lies vir Erits-Kaffraria gaan wees, maar hy wil weet of dit wenslik 

sal 'uees om Eri ts-Kaffraria en die Kaap-KoloCiie ';,Jdt:r een bestuur 

te plaas. Grey sien nie In groot gevaar daarin nie masr om In 

11/ moontli:6..e gevaar te verwyder stel hy voor dat die Britse Parlement 

In wet moet aanneem waardeur Brits-Kaffraria deur In federasieskema 

(met inbegrip van die Vrystaat) ook deel kan uitmaak va" IlJ federale 

groep. Hy beskou die saak so oelangrik dat '(;y die iiilywing van Brits 

Kaffraria by die Kaap-Kolonie voor die Parlement van die Kaap-Kolo

A nie gaan Ie. Dit bet hy ook gedoen toe die 2e parlement vo~rstelle 

It! sal maak op welke voorwaardes die Kaap-Kolonie vir Brits-Kaffraria 

"" kan inlyf sonder om die belange van Brits-Kafftaria of die van die 

Kaap-Kolonie te benadeel. 

Die Koloniale Sekretaris het die saak ook so beskou en die 

Parlement van die Kaap-Kolonie moes self besluit of anneksasie 

IVI moontlik was. Of die parlement gunstig gaan beslui t, glo Grey 

nie, da~ dit baie verantwoordelikheid gaan beteken. Hy meen 

(1) Lytton to Grey, 6 sept. 1858. (i) Grey to Lytton, 19th Nov. ; 
1858. (3) Grey to uytton 21st March, 1859 Enclos. to Desp. No. 45 

of 1859. (4) Grey to Lytto~ April 1st, 1859 No. 50. 
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dat dit makliker gedaan Ron word in In algemene federasieskema, 

of, as dit toee;elaat word dat die Britse besittinge Vies v-an die 

Ol'anj e toegelaat kan Yiord om t n federasie: aan te gaan. 

Intussen was die saak voor die parlement van die Kaap-Kolo-

nie, vlie aIle moontlike informasie ingewag het omtrent die saak. 

Voordat daar nog 'n antwool'd gegee kon word, het Grey weer van 

Lyt ton gehoor, en hy maak dui delik d,.; t di e toestemming van die 
1/ 
! Kaa.pse pa~rlement verkry fioes v'iord, en ds .. t Bri ts-Kaff~:raria dan 

l'egeer sal word sonder enige bydl'aes van die imperiale regering. 

Dit moet nie net proteksie wees nie maal' dit moet werklike in-

lywing wees anderE. behoef di t nie voorgestel word by die Koloni-

ale pat'lement nie. Solank dit aangaan kan die Letters Fatent 

eers hangend bly. 

Grey gee d.Le versekering dat net blote proteksie van Brits-

(1/ Kaffraria nie eers oorweeg vJOrd in die Kaap-Koloni e nie, maar 

hy vrees nogt,.ns dat, inl,ywing as 'n integrale deel vc:cn die Kaap-

Kolonie miskien ook nie veel kans by die Kae"pse parlement het 

nie, want wet'klike voordele daaraan verbonue is nie sigbaar nie. 

Hy reken dat die Koloniale Sekretaris die woord proteksie ver-

war het InE.t federasie - as hy die la2,ste gemeen het dan was die 

saak nie so moeilik nie. So is Grey s~lf pessimisties oor die 

saak deur t n onsimpatieke ui tSI)rab.k te voorspel. 

Sy voorspellings w~s e~ter reg, want na rype, kalme oorwe-

ging het die parlement tot dme gevolgtrekking gekom: "That regard 
iI( / having been had to the extent of the Colony of the Cape of Good 

! Hope as .at Jjresent is, and to the form of its consti tution, it 
would be highly inexpedient to enlarge its present limits by 
the!annexat~o1tlv or -incorporation of Bri ti sh Kaffraria" •.•.. N og-

tans gee die parlement nie om dat Oos-London aan Brits-Kaffraria 

gegee sal word nie indien Haar Majesteits regering dit wenslik 

age Dit het nie lank daarna gevolg nie, en volgens 'n proklama-

sie is Oos-Londen by Brits-Kaffraria gevoeg. Daardeur word die 

weg gebaan vir die .Letters Patent, omdat een van die groot be-

sware van Grey teen In n~we i(onstitusie uit uie v/eg geruim is. 
-----------------

(lJ Lytton, 5th April, 1859 No. 123. (2) Grey to Lytton 21st IJlay, 
1859, No. 75. (3) Grey to Lytton 17th June, 1859 No. 86. 
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En die vooruitsigte op inkomstes v~n Brits-Kaffraria lyk nou so 

! goed aat die hoop bestaan dE~t Bri ts-Kaffraria binne kort self-

(II / 

ondersteunend kan word. 

Aangbmoedig deur die nuwe vooruitsigte en bevrees dat die. 

belangE; nm B ri ts-Eaffraria verwaarloo8 sal word 3,S di t ingelyf 

word by die Kaap-Kolonie, .:_et diE; 3~uropesE; bel.oners v:n rlrits-Kaf

fraria 'n memor-iM gestuur aan Grey waarin hulle hom smeek dat 

Brits-Kaffraria 'n afsonderlike kolonie moes oly met tn aparte 

regsring. Hy, inteendeel sien die duurheid, die onnodigheid 

en die moeilikheid in verband met die begeerte wat hulle voor .. 
oe hou en hy kan. dus aan hulle nie steun belowe nie. 

Die Koloniale Sekretaris het egter aan hulle hulp verleen 

met die gevolg dat op bevel van hom die Letters Patent nie lank 

daarna nie in werking gestel is - kort caarna gevolg deur die 

stopsetting van die imperiale toelaag en ~;terugroeping Va.D Sir 

George Grey ~ie eerste kee1'. 

Hierdie staphet 0.ie inl~win6 vir 'n tyd lank op die agte1'-

grond geskuif en dis meer ekonomiese redE;s"as iets anders wat 

weer die saak later op die voorgrond gebring het. 

Eienaardig is di t dat, hoevJel die/",:tap tn desentraliserende 

tendens bevat, die kolonia.le Sekretaris nogtE:.DS nie ten gunete 

van Edsl.eiding tussen 008 en ries ,Vl'3.8 nie. lTewcastle s~ dat dit 

verenig mo es bly "wi th whi cll 3 1'i ti Sf! Kaffrarie. can be inco rpora
ted when it shall have outg1'O\'in its exceptional character." Dit 

" VIiI se hy be~og darem 'n le.tere samesmel ting van B1'i ts-Kaffraria 

met di e Kaap-Kolcnie. 

Terselfdertyd is di e posiesi e vC:.n ',';oaehouse aansi enlik ver-

sterk, daar hy nou duidelik E"esien het dat die afskeidingsbewe-

ging nie byval in Engele.nd vind nie, en dat Brits-Kaffr8.ria in-

gelyf kon word as die tyd maar net typ was. Al wat hy moes doen 

was om sy ko,ns af te wag en te bepaal wanneer die tyd daarvoor 

geskik sou weese 

(1) Grey to Lytton, 13th July, 1859 No. 123. (2) Newcastle, 5th 
December, 1861. (3) B.3. A, 2 Wodehouse to Newcastle, 30 April, 
1862. 
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Wodehouse was van oordeel dat hoe langeI' anneksasie uitge-

stel word, hoe mOEiliker word die probleem vir die onafhanklike 

bestaan van Bri ts-Kaffra.ria. Op die oombLLk is die regering-

" . vorm nog eenvoudig en onvc;,s, maar later sal ~tli t meer reelmat1.g 

word met die gevolg dat die mense 3;eheg s8,1 raak aan die vonn 

van regering, en selfstandige neiginge sal versterk word - In be-

gin daarvc.,n is reeds te sien in die stryd wat Bri ts-Eaffraria 

het teen die Kaci.p-Kolonie 001' die heffing van doeE:,ne belastingi. 

Hy sien ook in dat as die Britse besittinge so uitmekaar 

bly daar min ~ans bestaan dat hulle In eie verdediging in die 

lewe scd ro ep. 

In hierdie tyd is die fim:nsies van Bri ts-Kaffraria nie 

baie bemoedigend nie,en ~odehouse kry s~aar om in die Kaap-

Kolonie fondse byeen te kry vir Sji planne daar. Ook is daar 'n 

depressie in Engeland. 

Om sake te verbeter en om die Oostelike Irovinse tevrede te 

stel, stel hy by die po,rlement veor dat decal' sittings by Grahams-

stad en Kaapstad beurtelings gehou 811 word sodat die Goewerneur 

in s~aat gestel kan word af en toe in die Oostelike provinsie te 

vertoewe. Hy stel ook voor die inl,ywing van Brits-Kaffraria -

met In aantal verteenwoordigers. Daar sal vir al die besittinge 

net een hooggeregshof weet: be~t.;.l;;'\ll;de uit vyf regteTs. Ongeluk-
.. 

kig vir hom het die parlement albei hierdie maatreels sondeI' 

genade van die hand gew~.s. 

Toe TIodehouse nog in Engeland ~as, het hy opdrag gekry om 

die gebied waaruit Kreli verban by Brits-Kaffra):,iate annekseer 

III 
I (en nie Brits-Kaffrario. b:y die Kaap-Kolonie in te lyf soos 

Mnr. Eric Stockenstrom in sy]!e.trikulasie e;eskiedenis beweer nie) 

Maar hy het daardie instruksies verontassaam, omdat hy wis dat 

Brits-Kaffraria nie sterk genoeg was om vir die verdediging van 
daar 

daardie gebied te sorg nie. Die Kaap-Kolonie het Poliesie/ge-

had, maar sodra die gebied by Bri ts-Fa.ffraria gevoeg was, dan 

tl) B. B. A 2 ~odehouse No.95. (2) Wodehouse 17th July, 1862. 
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sou die Kaap-Kolonie daardie troepe verwyder. lJogtans kari die 

gebied nie opgegee ~ord nie, want te veel boere is al grond 

da<:<r belowe. Vir hom lyk dit maklik as Brits-Kaffraria ingelyf 

word by die Kaap-Kolonie, Vlant (ian k",;n die 'l'ranskei ook inkom en 

daar is baie grande wat verkoop kan word vir publieke kostes. 

Hty stel dUB inlywing vaor op die volgende gronde: inkomstes te 

min vir die inrigtinge V]3,t in ~rits-Kaffraria is; gebrek acm 

fonase vir open bare \;7erke; Bri ts-Ko.ffraria kan nie die verdedi-

ging Oos van die hei onderneem ni~, en daardie deel kan nie aan 

die Kaap-Kolonie kom solank Bri ts-:Kafiraria onafhanklik blJ nie 

(die om die KaEo,p-Kolonie tevrede te stel); Brits-Kaffraria het 

geen wetgewende mag nle; aie regswese nie doeltreffend genoeg ~ia 

Al die redeE gee hy op om die iO'Noners van i3ri ts-Iaffrarie tevre-

de te stel, en hy slaag nogtcms nte daarin nie. Oos-Londen tx-ek 

eel'S in memori6 op en d~m die in-woners van KingviillicllTlstovm. Hy 

is self na Eri ts-Kaffraria Oli, die mense van opienie te laat ver-

and8r maar heel temalgeluk di t hom ni e, hoev~el hy beloYve da t di t 

nie teen hulle sin gedoen sou word nie. 

Onder sulke omstandiGhi~de handig hy r n draft wet sontwerp -------
'/ vir die inlywing van ~rits-Kaffraria in by die parlement van die 

Kaap-Kolonie. Hierdie wetsontwerp maak verder voorsiening vir 

die vcrmeerdering van die Legislatiewe Raad tot 18 lede wat aan-

gestel sal word vir vyf jaar. Hiervan kry die westelike deel 

9 lede. By die Westelike kiesafdelings word gevoeg Namakwaland, 

Victoria-Wes, Tulbagh en Riversdal. Queenstown, Kingwilliamstown 

en Brits-Kaffraria word by die Oostelike kiesafdelings gevoeg. 

Al hierdie nuwe afdelings bring 10 lede saarn waarvan die ':,'este 

vier kry - Kingwilliarnstown, Q,ueenstovffi en Bri ts-Kaffraria kry 

twee lede elk. 

In d~e parlement is die wetsontwerp bespreek en heelwat ar
til 
/ gumente is aan die dag gel"'. In 1859 het anneksasie deurgeval 

omdat diiE Kaap-Kolonie nje uitbreic.ing wou duld nie en ook as 

(1) Grahamstovvn Journal June 7, 1862. (2) Grahamstovm Journal, 
;:; July, 1862. 
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gevolg van die nWHe lconsti tusie. Maal' nou bly daal'die argumente 

op die agtergrond, en die Westelike le6e wat vroe~l' ten gun~te 

van anneksasi~ was, was nou heeltemal daal'teen. Hulle en ook 

die Middellanders was daal'teen en het sevolglik die wetsontwErp 

in die 2e lesing laat skipbreuk lye 
.. 

Die Oostelikes wat vroeer 

daal'teen gewees het omdat hulle vir federasie bevrees was, wou 

nou graag anneksasie sien omdat hulle posiesie in die Ooste so 

veel stel'ker sou wol'd, en hulle bang was dat so 'n kl~inc~ta.tjie 

op die g:rens teenstryciige vlette sou maak en te sVJak sou wees om 

• die gTens veilig te hou veral dat.. die im:periale toelaag opgehef 

sal word. Die Westelike lede was bang vir die mag van die Oos-

telike provinsie wat gepaal'd kGD gaan met anneksasie, temeer as 

di t in ag geneem wore] dat Kingvdlliamstown met 100 kiesel's twee 

lede kry waar Kaapstad slegs vier kry. Dan het die westelikes 

ook voorgehou dat ~ulle nie teen die begeerte van die inwonel's 

van Bl'i tS-Kaffral'ia WOll. .handel nie en annel(sasie was direk teen 

hulle 'lIens. Die grootste besVlaal' 'ivas egter die slegte finansies 

van Brits-Kaffraria en die Kaap-Kolonie 'llat baie in die ooglopend 
I 

was in die tyd as gevolg v:.:n die dToogtes. Die Kaap-Kolonie was 

nie opgewasse om aan di e geldelike vel'eis tss v~.m Bri ts-Kaffraria 

te voldoen nie, en am vil' haar verdediging op te kom nie. Verant-

woordelikheidsgevoel skyn ook 'n rol te speel, daar baie onder 

die iildrul< '.vas dat anneksasie v:;n Brits-Kaffraria ook gevolg moes 

word ueur die inlywing van die gebied tot aan die Bashee, omdat 

dit volgens instruksies reeds by Brits-Kaffl'aria ingelyf moes 

weese 

So wol'd die wetsontwerp dan verwerp tot groot ontevreden-

heid van \'rodehouse. Die finansies van Hrits-Kaffraria is baie 

sleg, en hy het tog gehoop om dit te verbeter deur auneksasie. 

Hy kan nie fondse kry nie, en hy stel dus voor dat daar 'n Dit-

voerende Raad aangestel sal word am ham te help. 

Hy gee veTder a:-in die hand dat die enigste oplossing sal 

wees o~ Brits-Eaffraria by die Oostelike Provinsie te voeg en 
------ -- - ----,---

(1) B. B. A2 Wodehouse 17th July, l86~. No. 95. 
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dan afskeiding tn vol,'tonge fei t te maak. Flke provinsie kry dan 
/ 

'n plaksllkeregeting en oor die sal daar 'n sentrale regering 

weese Aan so fn stelsel t1Jyfel hy nee, en hy meen dat di t byval 

sal vind in suid-Afrika. 

/ Teen 'n verdere verbrokkeling van besittinge is Newcastle 

ill 

weer baie gel<:ant - die eenheia vocn die l\Etc'.p-Ko.1onie moet bewaar 

word vir eie verdedi~ing, v~iligheid en vooruitgang. Om diesel~ 

de rede moet :H'i ts-KaffTaria ingelyf word by t n deel waarvan d'i t 

fn natuurlike Geel vorm, veral nou 6at die imperiale regering 

nie mEer hulp gaan gee nie. Die kw~si-federale konstitusie wat 

Wodehouse aan die hand gee, meen Newcastle gooi die Konstitusie 

van 1854 omvsr en sal afskeiding tn ~toot vorentoe gee, iets wat 

hy vlil venny. Hy reken dat die Fu-seelandse sLelsel oorweeg 

moet wor-, vn~;'r daar verkose Provinsiale Hade is met f n Superin-

tendent as voorsitter, aange~tel deur die Goewerneur. Daar is 

nie 'n uitvoerende Ra~d nie. Dit wil s~ die Sentrale regering is 

opperrnagtlg. So 'n plan vertrou die Kolaniale Sekretaris sal die 

afskeiding doodsmoor en as dit net reggekry· kan liGrd d&n is daar 

nie geva r vi r annekaaa.ie nie. Dus meen Newcastle dat die sepaJa-

tistiese neiginge die groot struikelblok van anneksasie is. 

Intussen het die in~oners v&n jrits-Kaffraria weer 'n Femo-

rie a~n Woaehouse gerig om tog anneksasie te laat vaar, hulle 
1\ A. 

wil meer se he in die bestuur v~n die land. So vra hulle 6an 

dat aan hulle In Legislatiewe Raad gegee sal word, iets wat na-

tuurlik dan nog die onafhanklike neiginge gaan aanhelp. Nie lank 

daarna nie is daar weer tn memorie aangekom van die landelike 

bevolking van Brits-Kaffraria om ook te protesteer teen anneksa-

sie. Hulle skyn almal bang te wees dat hulle bela.nge verwaar-

loos sal word. Net hulle kan vrede bewaar en d&n moet daar tn 

sterk plaRslike selfstandige regering weeSe Ongelukkig vergeet 

die inwoners d::-,t tn onc:fhanklike regering sy eie laste en vercmt-

woordelikheid moet dra, war;.rVQor diE; ~lein provmsJ.e nie opgewas-

se ~as nie. Die memorie het dus by die Koloniale Sekretaris ook 

(1) B.R, A2 Newcastle to Wodehouse, Nov. 5, 1862. (2) ~odehouse 
to EeTcastle 17th Oct. 1862. 

I. 
J 
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net simpatie sondeI' verhoring ntvang. Niks minder uan inlywing 

kan die moeilkhede elndig nie. 

Die toestsnde in Suid-Afrik~ is e~teT nie baie geskik vir 

enin;e ingrypende verc:ndc:I'inge nie. Toests.nde vlord in (He Ka&:fj-

Kolonie by die dag slegter ~s gevolg van die droogtes. Nuwe be

'( lasting kan nie ~ehef word nie, gele was nodig en in 1863 moet 

V,odehouse geld leen sonder toestenmling van die parlement. Dus 

voel hy geregtig om voorlopig die saak v~n inlywing op sy te 

sk:)ivye en ook die vorIn v,ctJ regering W{},t die Koloriiale Sekretarie 

aan die hand gegee het. Ey glo nie die p8>rlement sal sulke 

grook vra2,gstukke bespree}c ni e te mEer daar di e:;;arlemen t binne-

kort ga&n verdaag. So het hy net aIle korrespondensie voor die 

" parlement sele om dit by die volgende sitting ta laat bespreek. 

Dinge is nou te deurIJlei:.aar en die E,ense is te Ol~t;ev[ondE. 

A 
Gelulddg vir h:;nl het Ciie '[:olo[liale Selcretaris in sy depeche 

Fo. 646 van 5 .Tuni e, 1863 ,et 110m Sa2nl[Se r_~t e da t die saak vereers 

opsy geskui f i~on viOr0. 

j!'ettertyd het da2.r sti:u1igaan In beser in Brits-Kaffre~ria be-

gint ontsta"1r: dat die klein provicsie nie die storms s8-1 kan v/eC!'

(// staan nie, veral nou dat 0.0.::'1' sterk (Jerigte in ornloop is oat 

Kreli oorlog v:il maak en dat die Koloniale Sekretaris bez;int 

twyfel of die Tr~nskei nog vcrdedig moet word. Ook is die Kaap-

Eolonie 'n weinig afgekoel oor die saak. 3eide huise van die 

parlement het, byvoor'ueeld, geeis dat tn sensus oPbenee~n moes 

" word spesiaal met die oog op Brits-Kaffro.ria - die geisoleerde 

posiesie Vias volgens hulle 'n bron van belemmering en svvakl:eidi_in 

die bes-tuur VC.,G die i~rens. Eaar die Ooste en 'reste het nog altyd 

daarin sefaal om ooreen te korn op welke voorwaardes Brits-Kaffra-

ria toegEla~t kon Dord. 

vir 70dehouse lyk dit of dit nOb lank sal duur voordat die 

ryestelike en Oostelike Provinsies ooreen sal stem, en hy meen dus 

dat 'n wet VE',n die Britse parlement die gouste die vraagstuk van 

(1) 'Hodehouse to »wwcastle, 17th Arril, 1863. lTO. 43. (2) B.B. 
(343G) ~odehouse to Cardwell, July 13, 1864. 
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inlywing sal oplo s, wat selfs deur di e Eaa,p-Koloc i e 8,S di e eni g-

ste en beste oplossing ~~SLOU sal word. Die agitasie in Brits-

Kaffr3ria sal dan ophou en die faap-Kolonie kan die beljalings 

optrek waaTop die gebied toegel~at kan word. 

By die G-raha..;,stown sessie wat y,odchouse beYJE:::rk het, is die 

I / saak Ven i nlywi ng ViEer bespree_L, en di e ~-)cn'lei'ient neem weer 'n 

resolusi e aan waardeur di e voorstEl verwet' "J ViO rd. In 0 ie Ie gi s-

l~tiewe Raad het die saak egter betel' gevaar, want dis v~orgestei 

toe verskei~ (8 uit aie 15) l~de van die ~estelike provinsie 

reeds vertrek hBt met die gevols Gat 'n resolusie a2ngeneem was 

ten ;unste V3.n so tn lCiaatre'el op grond dat daardeur die naturelle 

betel' beheer kon Yiord, en ook omde,t dit in belai;g vac die algeme-

ne vooruitgang, rus, orde en vrede vaG Brits-Kaffraria ec die 

Kaap-Koloni e sou wees. 

Die gevolg van die res lusi e_as gekemnerk deur vet'dere a-

gitasie V2n die kcmt 'lan die itTOners van l:lrits-Kaffraria o21dat 

die Legislatiewe Ra~d onbillik gehandel het om tn maatre~l teen 

~5.ie sin V"?.ll die '~~!e;:,telike lede en die inYJoners van Brits-Kaffrar.ii:t 

deur te druk. ~odehouse verlan~ die kragtige hUGd van die impe-

riale bageri ng om ~,.o eilikl-lede vi 1'8.1 tyd t e smoor, sodat die land 

vooruit kan gaan. 

Die Faffrariane voer hierdie keel' hulle saak verder as ooit 

{II tevore, wc:.nt bulle sien uat da2~r In resolusie a~;,ngeneem is ten 

gunste van inlywing. JTl;.lle wil di t onmoontlik i!laak. Die 

IICO!TITTEf OF' OBS'F~RVATICFn vmt in Eingwilliamstown opgerig 
~------,-~~ 

is om die &sitasie ten gunste van anneksasie te beveg, het tn 

deputasie gestuur na Vlodehouse Ol: resolus ,es w~t by 'n vergader-

ing aangeneem is, met hom te bespreek. Bulle wil onder andere 'n 

Legis18,tie,.c,e Raad h~ om cHe GoeYlerneUr te[~elp. Di t ',',il s~ hulle 

werk vir tn meer selfstandige demokratiese regering. Hulle be-

skuldig \\'odehouse da t hy die anneksasi 2: probleem so vel' gedryf 

het en dat hy nie by sy belofte gebly het nie, da8.r hy aanvanklik 

beloof het om dit nie teen die wil van die inwoners deur te dryf 

(1) B.P. 3436, Y/odehouse to CardY;ell 11 Aug. 1564. (2) B.E. 3436 
~odehouse to Secretary of state Sept. 19, 1264. Enclosure' Eo.L. 
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nie, 
1\ 

on n::u ~;O e hy di e imperiale r'egeri ntS sal oeslui t. Hulle rek-

en oat die inwoners baie weinig ondersteunin6 van die Goewerneur 

1\ 
ontvang het en hulle se: "while we are quite willing to concede 
that your Excellency has initiated any measure for promoting 
the sUbstantial welfare of the people, who are still without a 
voice in the administration." Langer wil hulle die onsekere to~ 

stand nie auld nie, . l' A h"" 0 • . ak t t en ~l n se e In ale ma van we e, en 

~il op hoogLe wees 
toe}3tand 

omtrent oie finansieltl v.::-n 13rits-Kaffr&ria. 

Viodehouse steiL met hulle S2GJll oat daar iets gedoen moet word 

om 6ie inwoners verteenwoordig.ng in die bestuur V2n die land te 

gee, maar d i t kan all eenlik gedaan wo rd 8,2 daar anneksa.si EO pla2s
I 

vind, anders gaan daar t(; teenstrydige wette ·ret die van die 

Ka8p-Kc.loni e vlee s, en di t s8~1 t e nadelig vvees. Hi ervoor was di e 

K8,ffrarictDf-:; weer Die hereid nie omd2.t hulle dc"n net S008 die Yaap 

Kolonie hulle eie beskerming moet oo:cnee;" en ,],Dncksasie s&l be

teken die verlies VeW die2ritsE troepe. Erj,tE:-Kaffrerirsal den 

onwillekeurig oo,:,;estel 7,ord vir die gena.de ViS.t die Jra0~p-Kolonie 

moet 2/ .. e ins=::.ke verd .' iging. Fulle '(.il, .. nl,e afhc:mklii:: "cfees van 

In skynbare onsimIJ2,.ti eKe re:..:;eri nc v c l:aapstctc'1 vi r veilighei d nie, 

want hulle sal gedurig ver,.'jaarloos ,,',erd. 

Dat die troepe ult ~rits-Keffrariu verwyder sal word as 

annekscJsie plaasvinr], is die boe;erneur nie so seker van nj .. e, 

maar hy is jare;:; eeker d3.t Bri ts-Kc:,ffrari(~ .. haarself nie kan ver-

dedig nie. 

I~ aIle geval ~ou die de9utasie ~odehouse bewee3 om, voor-

dat die imperiale rcgering beslissing gegee ~et, die inwoners 'n 

kans te gee in die bestuur V2cn Brits-Kaffraria dEur In ~enomi-

neerde Haad aan te stele Dog ook riit kon ~odehouse nie vas 

beloof nie. 

Tervryl ciie 't:ommi ttee 01 Observation" en sy aan:t:'langers 
J 

propageer teen inlywing, is daar in Brits-Kaffraria ook 'n ander ( 

\ 
Party TIat gebtry het vir anneksasie. Hierdie party wat eientlik 

uit lan6bouers en veeboere besta7n het onder leiding van Sprigg 
>," "... "-,"~, •••••• -.,~.,, .......... ,-, .. - -. ..' • .-,.~.,- -, .. ", ... 1 

~ het ook fn vergadering gehou en resolusies aangeneem. Vir hulle 

is tn spoedige inlywing die enigs te middel wa t Bri ts-Kaffraria 

(1) Enclosure: , lTo.2. 
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nie in Brits-Kaffraria as een met dieselfde naturelleprobleem 

en die;celfde vraagstukke ':.at bes beheer ~G3.n viorci deur' n steJ'k re-

gering. uus stel hulle voor dat daar 'n "A~~'~ ge-

stig sal word om inlywing by die Ka~p-YoloDie te bevorder en die 

groep v(cm Ki.ngvlillic.l..JTlstovm, te ,_be~:~.E~.~ 

Omtrent hierdie ty0 ontvang iod~~ouse bsrig van die Yoloni~ 

le 8ekretaris dat hy nie ten gUllste v:::n inlyvJin;.s van die rranskei 

by Brilts-K2ffraria vms nie. En \'odehouse reken dat as die I 
hoop v~n Brits-Kaffr8xia, om die 'rranskei te ar,nekseer, verdwyn, 

di t nog mee r ncodsaaklik sal word O':cl di t by die Kaap-Kolon~~'-~-~ 
vo ego 'I!aarskynlik cnJda t Bri ts-KaffrClria 'J.an heel temal te klein 

sou wees en haar inkuQstes te min o:m or; eie (Jene te staan. 

Terwyl die saak vir ~odehLuse steeds gunstiger voorkoffi ('n 

groat gedeel te vc::tn die iny!oners van Bri ts-Kaffraria vra vi~ inly-

wing, die Le[£islatiewe Haco het reeds da&rvoor cesteiL en die Kol-

oniale Sekretaris is onwillig am die Tnmskei oy,:-~rits-Kaffr8,ria 

te voeg) ont~ang by: ook bEIYloedigende tyding van Cardwell. In 'n 

konfidensiele dep~che van 5 Oktober, 1864, en in sy dep~che 

({I! No. 800 van 50ktober, skryf Cardriell dat FaaI' rajesl,eits rege

ti ng ger eed ','las om di e annekaasie te oonveeg \I you c:.re aViare that 
the Impe rial Government has alwa.ys eeen di spo sed to vi elp with 
favour the proposed Union, and the proceedings which have now 
t:J.ken pla.ce ~':ill he"v8 given due notice to the inbabitants of 
both territories that the annexation, which your experience 
and juj8;'ment h.ve induced JOu to recormnend, n)a~ henceforth be 
looked upon as a possible, if not d D~obaole, result of the 
deliberations of the Home Government." 

voordat die acmbeveling van ',',:odehouse egter 2,angeneem kan 

word, moet FaaI' Kajesteits regering eel'S meer besonderhede 

weet, want baie i nVlOners vcm 'Bri ts+Kaffraria is daarteen en 

ook die parlement van die Kaap-Kolonie. As dit byvoorbeeld 

deurgesit word en in wetsontwerp word aangeneem, hoe gaan dit 
.. 

best;.:cande toestandc beinvloed? Sal die irnlOnsrs van Brits-Kaf-

fraria ni e mL skien later kan ver:iyt cia t hulle swaarder las te 

(1) Cardwell No. 784. (2) Wodehouse to Cardwell, Cct. 3, 1864. 
(3)B.:B. 3436. P. 26. 
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onder die Yc;,ap-Kolcnie sa,_ moet dra as in Jjri ts-Kaffraria nie? 

En sal dit nie billik wees om te bepaal welke seggenskap Brits

I<a.:fIraricc in die wet2,e,'inc; van dLE; land sal geniet nie, anders 

word die regte van die Kleiner staatjie ingesluk deur die Kaape 

Kolonie. Maar verder is hy nie teen anneksasie nie. 

Wodehouse kon nie tn ander ul tVleg dan inlywing si en nie, 

want Brits-Kaffraria was te L~ein a~ alleen te staan, en hy vrees 

dat as dit aan die keuse van die Kaapse parlement en die in~oners 

1 v~n ~rits-Kaffraria gelaat word, daar nie inlywing sal plaasvind 

nie. 3rits-Yaffrari2, Kan niLes verlaor nie, cIaar is n00 nie tn 

Legislatiewe liggaam nie, die wette word feitllk deur die Goewer

neur van die Kaap-Yolonie gemaak. As inlywing pla~svind d~n sal 

Brits-Kvffraria nie rede h~ am te kla nie, daDr sy vier lede kry 

in die parlement, en geregtig 8e],1 wees Oiti vir die Le,sislatil'lWe 

Raad te stc;;; net soos die ander afdelin?;8 V9L die I'aap-Kolonie. 

Hy reken dat ~rits-raffr8ria finan8i~~1 ook niLS sal vErloor nie. 

Belastings s~.l nie verhoo 6 ~ord nie en die jaarlikse tekort wat 

Brits-Kaffraria ople~er, sal moet gc~ek w?rd uit fandee v~n die 

KaC),p-Kol (Ini e. Di e i nrigti nge en di e si vi ele e.mpt ena.re sal ook 

nie ly nie, daar kOil:pcns101,sie..:,enwklik gegee kaL Yiord. 

Omdat hy verseker voel dat Brits-Kaffraria vir die beswil 

van Suid-Afrika by d-,-e Kaap-Kolonie 0;evoeg moet word, stuur hy tn 

Cardwell vir sy goedkeuring. 

(l~ Brits-Yaffraria sal in twee kiesafdelings verdeel word 

met twee lede vir elke afdeling. Net die verki~sing van die 

Legislatie~e Raad word Brits-Kaffraria by die Oostelike provinsie 

gereken. Kieserslyste sal opgetrek word in Brits-Kaffraria deur 

die Goewerneur op dies£lfde basis as in die Ka~;p-Kolonie. En 

nadat die 1£ de vir die parlement gekies en oekend 6emaak is, sal 

die magte v~w die'Luitenant-Goewerneur van Brits-Yaffre;,ria ophou 

en SEd Brits-Kaffrari3 inGelyf word by die Eaap-Kolonie insover

re dit die Uitvoerende en wetgewende regering betref. ~aar wette 

(1) ~ odehouse to Cardwell 14th Dec. 1864. 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

rr/ 

(144) 

wat in ge)rui:{ ""if2S in Hrits-Kaf'fraria sal onveranderd bly totdat 

hulle verander en herroep vlOrd deur die parlement v·Cj,n die Kaap-

Kolonie. 

(2) AIle s"ulde er; inkomste van van Brits-.Eaffraria word 

oorgeneeLi det1r Ql-e Eaap-.KoloniE, en sole.ng cHe larlement van die 

Kaap-Eolonie nie anders bepaal Dle, sal daar jaarli~B £10,650 am 

Huar Najesteits re~ering betaal word uit die inkomste van ~rits-

Kaf'fraria, om die kostes te dek vir die vGlgende: 

Opmetin.,.,s Departement. 0" 0 ••• o. 0., £700 
Sivitle Fnsjineers •••. o •••••••• 0 0 .£540 
FOsI]itale ......................... £950 
Regi s trasi ekan too r ••••• 0 0 0...... .£660 
Sherriff' •.••• ••••••••••••••.•.•.••. £300 
f":'.gistrute, Foliesie, Iiaturelle 
hoof(~e •..•••..••..••.•.•••••••••• 
TrorJ...:..e •••••••••••••••• 

£7000 
£500 

\'aa.rs:\:ynlikiias die aoel van ',::ouehouse ,::;ewees Od, 3ri ts-Kaf-

fr&ria tydelik te verseker V2D se~ere inrigtince vir die algemene 

voorui t2,~c.nt!:, vred e en veil ighei d, Qe"[;l,rorn het hy so f n sO:j, ver-

pligtende uitGa~e ~emaak. 

Voordat Cardwell uiE wetsontwerp kon .0ntvDog;, het :tLy reeds 

aan "'odehcuse geskryf O.c1,t hy gewillig 'Nas "to intr'oQuce into 
Pa rli olYlent early in the ensui nis se f3 5i on a Bi 11 for en[;..'oli ng He I' 
]r:c~j esty by Order in Council tc i..:mnex the Colony of Bri ti eh Eaffra:
ria to the Cape Colony. Provision '~,ill be made in the Bill enab
ling ~odehouse to consult the Legislat*re of the Cape Colony be
fore that order shall be .l.Jassed. I sha.ll DE clad if you are able 
to obtain their concurrence in arrangements to which a.s the re
present~tive of the Crown, you will be able to assent on the 
part of British Kaffraris. ~n this case the Order in Council 
v;ill merely be mere formal Act completing the Union of the 
,olonie8 on the terms ~lready laid do~n by the Governor of Raf
fraria and the Legislature of the Cape." 

Cardwell t;ee dUB sy bereidvdlli"heid te kenne 0_,. rjie saal: 

voor Haar .r;,ajesteits re.:',t.c):'ing te l~,rna~ny hoo;) d"t di,,, n;g,gekry 

kan Vlord by wyse v&,n ·wedel'.sydse toestuli.Din,3:, ofskoon hy (iit nie 

as absoluut noodwen~ig beskou nie. As dit nie verkry kan word 

nie sal hy clit nie 8,S In onoorkomelike besviaar bes~ou nie. An-

neksasie moet geskied want in werklikheid vorm dit 'n eenheid, 

en behoort Brits-~affraria en die Kaap-Kolonie dus onder een be-

stuut te wees. Temeer daar Haar Majesteits regering, wat so baie 

troepe in Suid-Afrika hou, die reg besi t om daarOTj aanspraak te 

(1) Shedule B. (2) Cardwell to ~odehouse Jan. 9, 1865. 
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maak 0at die toestand moet ophou, waardeur die verdediging VBn 

ai e Kaap-Foloni e fei tlik oi rek c;.fhc:,.n~ .. :.ik is va.. di e klei ne Bri ts-

Yaffraria op die grens. 

Gaarne ~,ou P..aar ]/&jesteit.s reCEring ciie saak oorlaat aan 

die Foloniefo self, .:;aC:i,r dit 'liard nou nooig \Cat s:;;;oediCt: handelirg 

sol pla&sgryp. "The Imperi~l Legislature alone is competent to 
give effect to that dec~sion a~d it's not the iGtention of Eel' 
raj esty' s '1ovE;rmllent any longer to le~ve t!~e question open to 
protrEcted and indefinite delay. The act of Farliru~ent will 
therefot'E cont8i n provi si ons -y,hi cl1 Vii 11 render the 8.nnexa ti on 
pr8 c ti cable even thouS;h t:Le Cape .Let;i ::.:1<:.<, tu rt: ,c;hoL~ld fa.il in ttJe 
ensuin b session to m~;l<e the re,~uisite provisions of detail." 

Duidcli~ sit ~ie Yo10oialc Sekretaris uiteen dat die Farle-

DE~t v~n die Kaap-Kolo[.ie en ~o~Ehouse in wetso~twerp moet optrek 

om dan bekra,:;:tig te viord denr die. ImperiB.le ParleE;ent. Die in-

v,oner;::; vC;~n!jri ts-Kaffraria skyn hy in die saak nie om opienie te 

vra nie daar hy net met die regerende liggame hand~l. Gee die J. 

parlement van die Ka.ap-Kolonie egter nie Ey toestemming nie, dan 

gaan die l:lritse parlement self in w(:;tsontwer.Go optrek. Dog hy be-

loof OiL nie 6efin:tiewe stappe te neem nie alvorens hy die gevolg 

van die beraadslagings v;:,n Wodel-;cuse en die p2.rlemeDt van die 

Kaap-Kolonie gehoor het Die. Dit betBken aat die :etsontwerp van 

'.-·ooehouse Die -",s van te veel v18,crde beskou kc~n ViCX'd nie, Vlant dis 

aangestuur sondeI' die toe~.tE:mmLG,:i, V.G oie besprekioc; met cHe Iar-

lement VSG die Fa p-Kolonie, hoewel die Yoloni~le Sekretaris Die 

juis toeEtemming essensi~el gema&k het nie. 

Toe die Folo~i~le Sekret~ris die inform&sie wasrvoer hy in 

k f·', ,'° 1 d '" 1 ' t -'. t t d sy on loenSle e epeene gLvra ne , en tile :e son·werp van ~o e~, 

hOUSB ontv2.ng !'let, liet hy die ·,cns 'i.-cit fl;Y- altyv uitc;ehou !let dat 

i o.i e ~aI'lemen t Vct,n o.i e Kaap-Kol eni e en ~~roc; ehoUf:e 'n 'Net son tVlerp 

sou opstel J laat ve rd-\,vyn, en di e Farlemen t V20n di e Ea2,p-Eoloni e 

nie nOG; tn geleentheiG 0eJ;ee om bCGonderhede in te vu1 nie. Ry 

neem die Wetsont~~rp BOOS voorgestel deur ~odehouse as basis en 

gaan bou d ~rop die anneksasie ~etsontwerp. Hy maak net beswaar 

teen die "Shedule of the Civil List!! Waarilj ':odehouse gereken het 

op £1,000 van die imperiale I'ege~inG as deel van die salatis van 

(1) H. 3. 3436 Cardwell to Wodehouse 9th February, 1865. 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

(146) 

die Hoe Kommi sscn'is. Di t sal voortaan betaal moet Vlord ui t die 

inkomste V2.n Kaffraria. 

Reeds op S Uaart 1865 kan die Foloniale Sekretaris aan ~ode

house bekend msak dat die Anneksasie ~etsont~erp (soas deur hom 

gewysie:;) deur die Laer Fuir3 aangeneem is en 'rJ mae.nd later ook 

.f 

YcAFl:'PcARIAr: ACT lYlet die volgende provisies. 

(a) AaD die Iarlement varJ die Kaap-¥oloDle ~oI'd mag verleen 

om voorsicning te ma2k vi~ die inlu ing van 3rits-Kaffraria, en 

as die Goe\'leI'neur dit ,J;oedkeur sal die inl;ywing son6er versuim 

plaasvind volgerJs 6ie voarsienin~ ~at daar gemaak is. ~aar die 

Goev'lerneur mag ook voardat hy ty toestemming gegee het, kennis 

gee in eie Staatskoerant dat die agtervolgende provisies, dit 
,.. I 

wil se, die WEl,t die Parlement van die Kaap-Kolonie mag optrek, 

van krag sal word. Doen hy ()it nie en hy gee r;ie toestemming tot 

6ie voorsien_n~e nie, dan tree die Akte in ~erking aGof daar geen 

byvoegende provisies ~emaak is nie. Hier is dit duidelik Gat 

daar nie meer 'n keuse gestsl word aan aie Parlement van die 

Ka8.p-'Kolonie of 3ri ts-Kaffraric~ 0, te .Jeslui t of hulle armeksasH~ 
1\ 

wil he, ja of nee. Dis ook in dieselfde lig in die Ho~r Huis 

van Engeland beskou volgens die woorde v&n die hertog van Car-

lisle: nThe present bill enables the Cape Colony to annex, should 

it think fit to do so, the territory in question. put shou16 tbe 

Government of the Cape d.elay in carrying out the annexation, theu 

the bill gives power to the Governor of the colony to take that 

step" - Brits-Kaffn:1.ria is dus nie veel in aanmerking geneem nie. 

Die P2rlement van die Kaap-Kolonie kry nog 'n laaste kans 

om invloed te gebruik deur die kleine besonderhede van die akte 

op te YUle Ongelukkig egtcr kan die Goev;erneur op sy beurt toe-

stemming gee of Yv'eier al vorens di e provi~:;i es van krc.g kan Vlees. 

Weier hy dan verval die Provisies en word die Imperiale Akte in 

sy geheel ingevoer. 

Vir die hooftrekke van hierdie Imperiale Akte was soos 

(1) DespatcheE froin Secy. of state, 1865. li. L. C. t2) Grahams
town JournRl, Ray, 1865. 
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reE:cds aangetoon ~rodehouse self aanspreeklik en di t kt:m gevoiglik 

gegryp word dat hy nie, onder die maG aan hom verleen, toestemm4 

ing sou gee tot Provisies va,n die Farlement van die Kaap-Eolonie 

wa't te vcr <cifwyl: van sy 001:' S ;)rooldike planne ni e. 
was 

Oor Ol.e algeJ,eeo/li' e Irnperiale Akte dieselfde as die vietsont-

werp van Viodehouse, he.f1[.;,lwe da t di e SOCtl, waL .j B.arliks aan Haar 

Najesteits re;ering uit die inkomstes van brits-Kaffraria betaal 

moes viCrd vir die dekking v~~n uitgawes, verhoog 'Ne.s met £7575 

(van £10650 tot £18225) Veral as gevolg van vergoeding w~t aan 

siviele e.mptenare uitbetaal moes vlOrd vir die verlies van betrek-

king wat noodwendig gepaard sou gaan met die inlywing. Ook is 
.. 

daar In £lOeO by~evoeg vir salaris vir die Goewerneur as Hoe 

Kommissaris vC: . .t1l5ri ts-.Kaffraria. 

Wodehouse het twee wetsontwerpe voor ~ie Farlement van die 

Kaap-Kolooie gebring ll) I~O make prOVision for t~e Incorporation 
of Bri ti sh Kaffraric::. 'iJ. th the Cape Colony". (II) liTo increase 
the nUll.ber of memuers of both Fouses of h'.rlia.:nent." En van die 

staanspoor Gf was dit duidclik dal die handelwyse van beide ~od~ 

house en die Imperiale rogering nie veel by-vo,l gt;viDG. het nie SOOo 

uit die optrede van die parlement sou blyk. Dis Parlement het 

egter die saak nie bespreek voordat die Akte Eaapstad bereik het 

nie. 

Voordat die iJ.itsla.g vail die bes:p:rekings vat, die Parlt;ment 

v2cn di e Kaap-Kol ni e bekem.i was, heL die Yolcniale Sekretaris 
r;; 

sy opienie omtrent die sac~k duidelil<: uiteengesit, vlaaruit dit 

blyl~ oat hy baie grao.g wcu sien dat die Kaap-Kolonie die terrne 

sou optrek. So s~ hy dan "I shall await with muoh interest the 
deliberations of your Legislature and it will be a source of 
sincere gra.tification to Hie if under the powers reserved for that 
in the Imperial Act you shall have been enabled to pass a satis
factory measure fo~ uniting British Kaffraria with the Cape 
Colony." 

Intussen is die twee wetsontwerpe wat ',Fode~ouse opgestuur 

het, noc:. fn Selek-Komitee verwys met die doel om die twee in een 

te verbind en die saak is in opgewondenheid bespreek. Hierdie 

keer sl::yn die lede van die Oostelike Provinsie ook nie eers ten 

(1) Despatches fromSecy~ 1il.1' state \70dGhouse to Cardwell 4 May, 
1865 and 7 June, 1865~ (2) Despatches from Secy. of state, 1865. 
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gunste van inlyvlj_ng te wees ne, daar die Unie afgeOt'tline; Vias op 

die Eaap-Kolonie en Bri ts-Kaffraria. Das,r is 'n Imperiale A!:te 

IIA /'" op die t&.fel gegooi wat Bri ts-Kaffraria hac:'x onafhanklikheid ont-

~ neem, iets wat baie ontevrcdenheid meegebring het. En daar is 

c.. ook 'n suspief:ie dat ';odehouse die steun van die 1.',estelikes wou 

II/ 

koop, omdat daardie deel die meeste gekant was teen in~wing. 

Die agterdog vJOrd gebou op die feit dat hy die Legislatiewe Raad 

en FarlE:ment aanvul met In gelyke a&ntal lede, hoeNal B ri ts-Kaf~ 

fraria tog die Oostelike Frovinsie Boveel tcrritori&al vergroot 

en ofskoon die bevolking van ~ritE-Kaffraria en die Oostelike 

Frovinsie groter is. Daardeur sal die ~estelike Frovinsie nog In 

meerderheid van 2(32-30) en1(ll-lO) in die Farlement en Legisla

tiewe Raad respektiewelik ha. 

Die inwoners van Brits-Kaffraria W3.S vioedenu, en die i//este;;' 

likes was nog meer as ooi t te vore onwillig on; die saak in blyd
I 

skap te ontvang ten s~yte van die nuwe setels. Op die manier 

het ';";odehouse gl::-ldnie on6ersteuner;~ en b~81TIpVei;ters vir sy annek-

sasie planne nie. Dit verklaar w~arom die mo~ie, wat Solomon in 

die Kaapce Farlement ingedien het, die steun en dank van alle 

partye geniet het. Sy mosie verklaar dat die wetsontwerp In ve~ 

breking V2.n die regte vaL die imvoners van die Kaap-Kolonie wc..s, 

soas erken deur die "Order of Council" van 1853. Volgens dit ; 

was daar vir die Kolonie tn IJarlement in die le-,-,e gecoep met mag-

te om wette te maak vir haar vrede en goeie regering. SondeI' 

die toestemming of wete van die Farlement egter is die konstitu-

sie vrm die Kaap-Kolonie gewysig deur die Imperiale PErlement. 

En die Imperiale Parlement dwing verdeI' die Eaap-Kolonie om In 

d 1 t k . . '1 h A '. t ' t ee e.anne .seer wat sy nle Wl e nle, en~lns e nie solang 

daardie gebied self teen 'n unie was nie. rogtans is die ewewig 

van verteenwoordiging witlekeurig gewysig deur die Imperiale 

regering, "and have generously handled over their own legal ob
ligations in re*ard to British Kaffraria." Onvergeeflik is dit 
" . 
..L_!-

(1) Grahamstown Journalllay,,)lO, 1865<~Ji.:ay, 12, (I)Eay 17. 
(2) V!odehouse 'lth June 1865. (3) G:rc:h8111stown Journal l.:ay 24. 
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as dit in aanmerking Geneem word dat Brits-!I..affrai'ia 'n Britse 

besitting voor 1854 geword het, sodat hy dus sender die raadple-

ging van die Parlement va~ die Kaap-Kolonie daar bestaan het as 

'n mili t~re besi ttinJ;. Tot sover Via,s die Yaap-Eolonie nog altyd 

onwillig om anneksasie goed tb keur, en die Parlement voel dus 

dat ';lodehouse (v/at di t (Se'ueet :ecet) d~e begeerte V~Ul die irnvoners 

van 0ie Yaap~Kolonie enEri ts-Kaffraria vt:ronagsai?<Jil het. Hy 

wors vir die daad aanspreeklik gehou. 

o~ nou die Akte wat reeds aangencem is vir die larlement 
-\ 

van die Rolonie voor te Ie, word as 'n belediging en tn klug 

beskou. Vir die Farlement is daar dUE nie 'n ander weg oop nie 

dan weI te protesteer teen "the unconstitutional and unjust Act 
of the Ir;;pe rial Pa rliamen t, prompt e6, avowEdly, by a desi re to 
thro),~i upon this Colony the 'xhole or L, largely increc~sed portion 
Of the! expen~e an~' burden or the measure~for the military~defence 
of the Crown Colony of Bri tish Kaffrari2 over which !11eaSUres as 
well as over the policy :pursued tov12,rd s the nati ve t ri bes beyond 
our frontier (which are entirely in the hands of Her Uajesty's 
High Comrnissioner) this ParliOIuent hE,S not exercised and cannot 
exerCise, 2on=.: control, (~nd for which it is not and ought not bo 
be held in.any W2~ responsible. And this house further protests 
against this Colony being helC responsible for any larger portion 
of the eXgens~ of the Frontier Defence than it now bears in con
sequence of thE Iqcorporo.tion of :British'Eaffrario" which has 
thus beer; forced upon it. 

"And this House protests against the fact of its leGislating 
on the subject - which it enters upon under compulsion, and in 
order to escape the objection~ble provisions of the Imperial Act -
being taken to imply its concurrence in the Act, or its aamissim 
that the Imperial Parliament had any right under the circuilistan~ 
ces to exercise its paramount authority in the ~'ay that it has 
done." 

So is daar dan ooreenstemming by die lede YC',n die Parlement 

dat die Bri tse Farlement en ~",odehouse verkeerd geha,nde1 het. 

Dog daar hou die same stemming ook op, want by die oespreking van 

die twee wetsontwen=,e het die storm weer los ge-bars. Die eerste 

kanon word al gevuur toe Saul Solomon voorstel dat die twee wet~ 

on twerpe, namelik, anneksasie en representasie verbind moet Vlord. 

By reken da t di e t wee onafskt::i delik is, en dat' dac:_r nai e tyd be-

spaar kan word as die twee ~erenig word - "They would dovetail 

very well." Dit kan deur tn Selek-Fomitee gedoen word. 

Hiervan wou die lede van die Oostelike Frovinsie nie hoar 

(1) Grahamstown Journal 24th 1,;ay, 1865. (2) GrahcLmstown 
Journal 26th May, 1865. 
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nie. Aparte ondecwerpe moes afsonderlik bes9reek wor0 en die 

~estelikes ~ora beskuldig dat hulle die t~ee wau veru~nG cmdat 

hulle bevrees vms d':.t iUe anneksasie-'v-vetsontvJerp verwer.::) .kon word • 

• it sou dan beteken dat die Oostclike Provinsie vier lede v~n 

Brits-Faffrc.ria by ,,~ry, en die wwewig in elie verteE,m700ro.iging 

van die twee huise S00 dus ver6wyn. 
. 1\ 
~ulle se dat die ~esteli~es 

net Can£;, WiJ,S da t cii e Co s telH::es te s te:rk sou y,ord daarom wou hul-

le so ~ra C die twee wetsontwerpe verenig sien. 

Die ~estelikes het by hulle punl blystaan en wou alleen 

toestasn d8t die t:.'ec afsanderlL. behc1ndel kan,;ord ,~~s die verteeu-

wa~rdiging van Hrits-A~ffraria dan oak uitgesny ward uit di~ An-

neksasie ~etsant~erp. 

l~a h,.elw3.t bespreking is o.i t ver'riYs Ga t n Selek-l:omi teE om 

die t~ee te verbind nadat dit sewe keer vaor~Estel is. Intussen 

del VJyse vO.n ""'a ().chouse cn di e Imp, riale rege ring s te rk 2.fzekeur 

word. En G e CosteliKeL. wc;~s VcH} opienie dat die Anne.ksasie vra,ag-

stuk tog maar vir daardie sessie uitgesteL kon word. Die meer-

derheid in die Parlement was egter teen saiets, daar hulle wis 

dat die Imperiale Akte uitgevoer illoes ~ard andel'S ~ry hulle mis-

kien nie webr tn kans O~ kleine besanderhede in te vul nie. 

1i)aar",ee v;""s dit nogt::ulS nie klaar nie, ver':l toe die ntitwe 

sensus apg~eE, ~2t sa gretiJ inge0c0 ~s vir die distribusie van 

Parlement gevr:3., vi r 'n voL<~s telliuG met (::1 e da el o.~~ vert eenwoor-

diging weer te oorwee~, iets at veral nodig ~as 8et diE oog op 

die inlywicg v2.u Cl ri tb-Faffr~::xi8. Die 8En:':UG [It;'C -;,cc::r 'n nuwe 

stoot gegee san die au beskuldiginZE van die Costeli~e Frovinsie 

dat die ~estelike Frovinsie te veel vert~enwawrdigers in die re-

gEring gehad het. 

Deur die Anneks8.sie Akte is daar voorsien ng gema~k dat bei-

de die Le~islatiewe Raad en Farlement 'n vermeerdering van ledb 

sou kry. l'iaar d1e \';estelike ~rovinsie \\ard lnet net soveel ver-

(l-) Grahamsto'lI'ffi Journal l(ay 29th, 1865. (2) \/odehou8 e ta C ard
v!ell 11th Octooer, 1865.tGranamstovm Journal June 28, 1865. 
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meerder as die Oosttlike Frovinsie en Erits-haffraria saarn. Dus 

net die \\estelike ..t-rovinsie nog In meerderheid in albei huise. 

Hierteen wil die bostelikes hard veg, en scos ~odehouse s~ "the 
Annexation of ~ritish Kaffraria soon ceased to possess interest -
the efforts of the Easterns were directed to obtainin~ an equali
zation of the Representation, those of the westerns to retaining 
the m<::joritiy conceded to tbem by the Constitutional Ordinance." 

Die afskeidingsbewe0ing korn weer sterk op die voorgrond om-

dat die Oostelikes meen dat hulle meer vir die land doen dan die 

westelikes en ook digter bevolk is. Dib ~est~like ~fdeling het 

weI 102611 blankes tee~ 71078 (hlerby moet nog 8000 van Hrits-

K~ffraria korn) vir die Oostelike-Afdelin~, maar dan het die Oos-

telike-Afdeling weer sovcel me~r naturelle. Die ~estelikes reken 

VIeer nie die meerderheid van die naturelle nie ciab_r baie r~ffers 

op die punt staan om na die Transkei te v8rflUis. 

Sistematies het die Oostelikes die verrigtinge gedwarsboom 

en het selfs dCi.arin gcslaag om in mosi e deur te werk vvat &;elyke 

verteenwoordiging vir die Oostclike en ~estelike Provinsies sou 

gee. Hulle Viau die saak vir ses m&ande uitstE;l daar die verteen-

woordigi ng vi 1" hulle van lcvvens belane:; VIse.. Dac.'~rvc~,.n \'lOlA di e ',', e s te-

iikes weer nie hoor nie, en <Jie beGprekin,s het in K',mitee 'n aan-

yang geneem. Vlot v,ou di t nogtans nie gaan nie, en die groat , 

struikelblok bet gekorn toe verteenwoordiging aan die beurt gekom 

het. As In uitweg uit die moeili hede is in voorstel deur een van 

die lCidlanders ingedien V/aardeur aarfH e Demd gegee word dat die 

Kaap-Kolonie in drie kies2;fdelings (Oos-Wes en U.iddelande) ver-

deel moes word en d&t elk sewe lede vir die Legislatiewe Raad sou 

kies. Oak dit het deurgeval daar beide die Oostelikes en weste-

li~es nie geweet het in wie se voordeel dit sou wees nie, ofskoon 

dit op daardie tydstip geblyk het dat die Middelanders die skaal 

ten gunste van die Oostelike 2 rovinsie laat omslaan het. 

Na 'n tydperk van taaie volharding en skynbare wanhoop het 

die Oostelikes geweier om die saak: verder te bespreek. Met die 

gevolg dat aanneming van die wetsontwerp nie meer rnoeilikheid 

(1) Wodehouse to Cardwell 11th October, 1865. (2) Wodehouse to 
Cardwell 11th Oct. 1865. (3) Grahamstown Journal. June, 28, '65. 
(4) Gvahamstown Journal August 2. (5)Grahamstown Journal August 
11th, 1865. 
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«pgelewer het nie. By die 3e lesing was daar nie eens oespreking 

nie. 

Die ~HELE WET VoJa'c die Imperiale Parlement aangestuur het 

is ·AP.NGENEIDE met feitlilc net In BYVOEGDW VAi~ T ..... KD. ADDISIO-

l-TELE .LEDE VIR lLLKE PROVIiTSIL as veranderine;. In die Legis-

latiewe Raad was daar ook byn8. nie ~n moontlikheid om die klou-

sules te bespreek nie, daar die Oostelikes en ~estelikes daar 

001 'n dergelike stryd gestry het. Die Oostelikes het selfs 

gedreig dat hulle hulle -regte by die "Privy Council" gaan sock. 

Tenspyte h.ervan i~ die ~etsontwerp aangeneem - tn wetsontwerp 

wat soveel ontevredenheid en ufskadingsgesindheid meebebring het. 

Die lede van die ~e~islatiew~ Haad van die Costelike Provin-

sic J-ict IH'otes aangete.&en en tn memorie aan \,odeh,»se gestuur 

teen die aanname van die wetsontwerp. Hulle ver.Klailr hulle ge-

he81 en al teen dl·e: klousule Yiat voor-siening maak vir die ver-

teenwoordiging - nie van Bri ts-Kaftrarianie ;,a·'lr van die Kaap-

Kolonie. ~uSJiiil hUllE-; per petiesie Ea;:"r 1..;:-.(.jesteits Regering 

versoek 0;,: tog nie toestemming tot die 'If;etscntwerp te gee nie, 

daar dit teen die vrede en goeie regering van die land sal wees. 
t 

Om die rede smeek hulle -;;ocehouse 0;" tog nie die wetsont'{ierp in 

werking te stel alvorens Eaar Vajesteits Regering daaroor besluit 

het nie. 

Om var hom tiit te verwCli was miskien te veel. Dit was om 

mec te begin 'n wet vC;.n how vmtldeur oit: Imperiale resering net in 

vorm geplaas is, en hy het nOG gOE;d onthou)?:.~~ Oostclikes hom 'n 

paar maanoe terug uitgejou het. TOE; het hulle nie vertroue in 

hom gehad nie en die handelvlyse van die Im:.,erL.;le regeriDb het 

hulle as onverskoonba8ir en arbitr~r bestempel. So voel hy Die 
\v! 

geregtiG om aan hul·le versoek te voldoen nie, hoewel hy die ver-

soek darem aan Cardwell na die sessie gaan stuur. Ny gaan hom by 

die AKTE bepaal. 

Vo1 6ens dit in die Imperiale Akte bepaal is, kon die Parle-

(1) Wodehouse to Cardv:ell 11th Oct. ~2) Grahamstovm Journal 
Sept. 4, '65. (3) Desp&tches to Secy. of state 1865-69.N~t. C. 
~Viodehouse (N098, 11th Oct. 1865. {~Enclos. to Desp. No. 98 
1865. 

. .;'t 

.'-- ·~ 
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inent .,van die Kaap-Kolonie voorsiening maak vir die inlywing 

van Brits-Kaffraria. Die i111ywing sou dan geskied sodra die Goe-

werneur sy toestemming tot die wetsontwerp verleen, en sodra hy 
II 

'Brits-.h.affraria in t'wec verdeel het, en maatl'eels getref het vir 

die r~gistrasie van kiesers en die verkiesing. Sodra die twee 

lede vir elke kiesafdeling verldes is, wor'·) r;rits-Kaffraria inge

lyf by oie Yaap-Kolonie. Dit wil s~ die inlv wing van l:Hits-Kaf-

fraria bring meteens mee In vermeer0cring van vier lede vir die 

Parlement van die Kaap-Kclonie. (Vcjor die wetsontwerp verskyn hEt, 

het die Pa):'lement van die Kpap-Kolonie uit 24 'D'Jestelike en 22 Ow-

telike lede bestaan. In die Imperiale Akte is voorsiening ge-

maak vir 'n vermeerdering Val] Cls lede vir die ';.'estelike J:'rovinsie 

en ag vir Brits-i'affraria en die Oostelike }rovinsie saUD, sodat 

die getal 32 en 30 reppektiewelik sou wees in die voordeel van 

die Westelike ~rovinsie. Hierdie getal is weer die Farlement 

van die Kaap-Kolonie vermeerder ffiet 4 - 2 vir die ~estelike Pro-

vinaie en t~ee vir diE Ccstelike ~rovin3ie). 

Vir die kiesing vc~"n die .LegisL:tieVle Ra,ad VJord Brits-Kaffra-

ri2 by die Oostelike !rovinsie jErekEn, eh die twee is geregtig 

op drie addisionele verteen00ordiscJ's net soas die ~este1ike 

J'rovinsie. T)aarhet die '.,este1ike Frov1nsie 'n meerderheid V8"n 

1 - 11 teen 10. 

ret elie afkondiging va,n die Armeksi-,sic Akte, ko[(; die Eoog-

gereGshof ven Eri ts-Fc.,ffr8.ria pp In einde, en v,i1 Bri ts-Kaffrar~a 

voortaa,n onder die jurisdiksie VD.n die -;-:ooESGeregshof van die 

OostElike l rovinsie. E~aar advokc"te en,)rokurcurs -,'fat vr'oe'er in 

B ri t s-Yaffrari [3 geprakt i seer het I bly onaD.nget,}s en word oral in 

die Ka3p-Kolonie erken. 

wette en Ordonans1es in verband met die re~ling van doeane 

be1E.8 t i ngs; I " die op seels en heffinge op onroerende eiendom en la-

stF op bank wissels; op die verkoop by opvei1in~s; by die bered-

dering' "Van·· boedels.-,ord herroep en val voortaan onder KolorJi~,le 

tl) Cape of Good Eope st~tutes, 1852-1886, vol. 1 of (Yo. 438) 
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wette. AIle ander wette of ordon~nDies in Jrits-K~ffraria ~at 

teenstrydig rna" wees ,.let tn deel vein die Akte v!ord ook herroep, 

I 
dog die ('i,nder c:';ette iJly staan (die vvat nie herroep liwrd nie, by-

voorbeeld, di e insolvent e wet te) totda t di e F c1rlement hulle her-

roep of solang die Goewerneur hulle nie herro~p vooroat die Po.rb-

ment byeen kan korn n "e. In al1e ander r;evalle \'iord dle YJette van 

die Ka~p-Kolonie toe~epas. 

'ti Inrigting W8"t onvec:;xlderd bly is die "Deeds Ric:;istry." 
/ 

Dit ~ebeur ester nie Det die Yeester[ Yantoor nie TIant die ver-

dwyn nou en die Meester van die Yaap-Kolonie neem c dienste ook 

waar. 
/ 

Vir die ~GrSOnE wat egter betrekkin~e verloor as gevolg van 

neem die Kaa,p-KoloniE die lccste en bate van "?ri ts-Eaffr::nicc, 001' 

met die verst2,ndhoudinJ d2ct 'n so:" vc,(j '~18,223 jaarliks (totdat 

moet Yiord uit <;ie inlwn;stes vcm J"'rits-Kaffraria vir die siviele 

administrasie, kompensasie vir die verlies van ~etrekkinJs en 

andere uit~awes, waarond~r £5,000 gereken word vir salarisse van 

naturelle 1100f6e en.Sl,OOO vir die Goev!erneur as Hoe Kommissaris 

van Hrits-Kaffraria. Om so 'n groot som uit die bande van die 

Kolorl~u:Ue parlement te neem, was nie baie in cUe smaak van cUe 

parlement nie, veral ~at die £1,000 betref. Dis gemeen dat £5000 

1/ g6noee; v6rgoeding 'nas. In aIle Jeva,;" is niks meer 08"rl ontevrelm-

heid ten toonc:;estel nie, en het 0ie so.;, deurge:,saan f~onder inkor-

tinge. 

In sy geheel is die ILperiale Akte dus aangeneem, behalwe 

die klein verand6rinkie in die vE:rteenwoordil,1n3 vlat so baie 

kwade bloed verwek het. 

Iriskien sou dit biLljker gewees het as die ~est61ikes meer 

toegewenr3 was in die ~wessie v:,n verteenwoordiGing. FaaI' dor die 

algemeen is daar waarskynlik nie so 'n Groot onreg gedoen nie 

indien die 8,ante~1 kiesf;rs en ~urope2,ne in aanmerkinc:: :..o;eneem word 

nie, want die ~estelike Provins~e het tOG (eelwat meer Europeane 

(IF,odehouse to CardYlell ilth Oct. 1865. 
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gehad dem die ander twee S8.0.m. D&,,',,riJY het die Oostelike frovinsie 

nog altyd die versekering ~bhad dat die Akte nie verbied dat die 

Parlement te eniger ty0 *n onre~ kon hetste! nie ot die verteen-

vvoorc1igellde instelling va,n die Ka:p-Eolonte kon verander nie. 

hopeloos~eid v~.n die saak beseffende, nie verdere versoE~skrifte 

aan V!odehousc GeE;tuur nie, en dit vms net die een van die Oosteli-

ke Frovinsie lede van die IJegislatievle :=taad vmt noC 'n laastep.c@.rIg 

was om die wetsontwerp te laat misluk. Hulle beskou dit as 'n 

•• deurJedrukte maatreel van die ~estelikes ten koste van die Ooste-

like Provinsie. 

In werkliKheict ,ieser.) ~:;ie Costelikes nie die A,~neKsasie nie, 

IDClar vie1 die representasie wat da"t'jJ1,e saC:'cfLgan, en hoop dat as 

die wetsontwerp nie deur d,e Imperiale regering goedgekeur word 

nie, die Westelikes rede1ik€r en meer toege~enti sal word sover 

~it die saak van re~resentasie betref. 

By Carowell I'Jet uie saak nie die vetlal1gue ind:ruk gE;;Elaak n:ie, 

met die gevolg dat by eSe'i,eier het o;~] aan die bEgeerte V ell dil 

Legislatiewe raadslede van die Costelike Provinsie te voldoen. 

Hy raai a:n da1 die partye in die KaF),p-Kolorlie sal verenig om die 

voor~itgang van die land te bevorder. 

So word die inlywinc dan In vol~onge feit, en kon ~odehouse 

vroeg in 1866 reed;::. tn Ordonansie ui tvaardig vJat voorsiening maak 

vir die vE:<rteemvoordiging vanjrits-!\..affraria in die Parlement 

van die Kaap-Kolonie. Tow die verkiesing yerby was het hy 'n 

wi proklamasie uitgevaardig wa["rdeur hy die narne van die verkose le-

de bekend g&maak het en Hrits-Kaffraria as ingelyf verklaar het -

Vir Kingwilliamstown word verkies.Joseph Walker en James Ptters} 

en vir Oos-Londen, \'.'illiam Bell en Henry Sparks. 

Voortaan hou Hrits-Kaffraria op am onder 'n aparte politiek 

of adrninistrasie te staan en smelt saam met die van die Kaap-

rolonie. 

ll)Despatches to Secy. of state, 1865-69. (2} Sodehouse 12th Oct. 
1865. No. 103. (3) Cardwell 3th Dec. 1865. No. 962. (4) Govt. 

Gazette, Proc. No. 30, 1866, 17th April, 1866. 
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As die anneksasie in kort saamgevat word, dan merk ons op 

dat die afsonderlike bestaan van Brits-Kaffrario. weldra vereis 

het dat daar In afsonderlike bestuur moes ontstaan., Vi r daardie 

dOLl het die Imperiale regerin~ 'n "Royal Charter" uitgevaardig. 

Daardi e .Let t ers Fat ent is ni e l!;erwel.t~o;J; deu r di c Kaapse Go ewer,neu!'::l 

nie, en hulle het altyd getra; om dit van die hand te sit. Tow 

Sir George ~~1'ey hier korI1, is daar 'n bvede Letters Patent uitie~ 
I 

vaardig, maar ook 6i e is ni e 0.8>0 elik ui tgevo cr ni e. 1'y si en daar-

in 'n grater desentralisasie }.;:iem, iets wat so teen sy .l!'EDERASIE 

BEGI.0'SiU .... S was. Dis in gTief in sy oat, Qat ciaar so baie afsonder-· 

like staatj .~es in Sui0-Afrik2> is, en hy stel voor daL die ::ri tse 

be sit tinge en die Vrystaat verenic; moet wor~ am e;es&meQtlik die , 
gemeenskapl i ~:~e vraa<.Sstukke te kan aanpak. In ai e geval ag hy di t 

nie no~;ig flat die IJetters Patent in werking gestel sal word nie. 

En hy voel seker daarvan dat di e AFSKEIDINGS - BE"f,J£tHNLr tUBsen 

O'OB en Wee op '(j einde sal kom. 

Sy federasie planne vind egter nie byval in Engeland nie, en 

dit bly vir hom nog net 001' om vereniging van Brits-Kaffraria en 

die Kaap-Kolonie te bewerk. 

Hy sien in dat die LETTERS PATENT geen voordeel kan mee-

bri.ng nie, en om dit te ontduik, gaan hy die saak'van inlywing 
A 

voor die Parlement van die Kaap-Kolonie leo Hierrnee stem die 

Folonia.le Sekretari s nogal sawTl, en is oak van meni ng da t di e toe-

stemming van die parlement V8.n die Yaap-Kolonie verkry moes vvord. 

Ongelukkig vir Grey wil die Parlement nie daaraan byt nie daar die 

Kaap-Kolonie alreeds te uitgestrek was. Die Parlement stem nogt<n3 

toe om OCS - LO~:.)EF G..an J3rits-Yaffraria te laat val, ietw wat 

naG altyd vir Grey 'n sterk skuifmeul teen die charter was. 

Om die saak nog slei;ter te maak begirl\ die inwoners v'.:.n 7ri1& 

Kaffraria nou hard te aciteer 02 afgeskeie te ~ly van die Kaap-

Folonie. 

Teen sy sin word Grey ~enoodsaak om die Letters PatLnt, wat 

hy op allerlei wyse probeer uitstel het OEl tyo. te wen, in werking 

te stele Die Koloniale Sekretaris behou egter die Loop dat Annek-

sasie later sed lzom wanneer 13ri ts-Kaffraria meer gevorder is, maar 
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wat ook al gebeur gaan hy nie toelaat dat afskei6in~ tussen Oos 

en ~es plaas sal vind nie. 

;c.rodehouse wou van die aanmer.t~ing van lhwcastle gebrui~: maak 

so gou as moontlik om (de l<'INANSIES van'ri ts-·E·affraria en die 

verdediging van die land op tn Bek~rder voet te plaas. Ey het in 

Engeland reeds bevele s;ekry om die Tf.AFSKEI by 3ri tE'-Kaffraria 

te voeg, ma,:'r hy is nie daarvoor Ius nte daar Brits-Kaff't'aria tc 

swak is OE, vi r di s va r5edigi ng te Borg en omdEl t die Kaap-Kol oni e 

dan haar poliasie uit die '1'ranskei sou veY",yder. As !jrits-Kaf-

fraria egter bj die Kaap-Yolonie annekseer k~n word, dan is daar-

die moeilikheid verdvJene. So hanoig · ... odehouss dan' n draft wets-

ontwerp in by di" ParI ement vi r daardi e deel, maar di e ':'1e s telikes 

en die r'iddelanders gooi di t tii t daB"r die Costelike ~rovinsie 

0aardeur te veel lede kry en ook omdat die ~aap-Kolonie in te 
.. . 

slegte finansiele toestand verkeer het. 

Kog is ';;oder"ouse nie te'irede nie, want vir hom 'word die onaf-

hanklike posiesie van Brits-haffraria nog al meer 'n grief. So 

stel hy dan voor ~iat die Oostelike Irovinsis en die '::estelike Pro-

vinsie geskeie moes vord en dat Brits-Kaffraria by die Uostelike 

deel g::voeg sou \llOrd. kaar teen AFSK.EIDIlW was die Koloniale 

Sekretaris weer heftig ge~ant. 

As gevolg van hierdie gebeurtenisse korn daar ook verskillende 
.' 

MEMCRIEE vantlrits-Kaffraria waarin die inwoners vra om afsonder-

lik te bly en om tm Legislatiswc Ra~G vir 3rits-Kaffraria te h~. 

Die saak word deul' die Koloniale Sekretaris ook in dieselfde lig 

as '::odc;hcuse beski:u, namelik dat inlyvving Gie enigste oplossing 

was - iets waaroor die Eaap-Kolonie nog nie ooreenkcn.kom nie. 

0f Oos en ',~:es ooit ooreen sal kom, glo '\;,'odehouse nie aan nie, hy 

meen dat die Imperiale regering dit vir hulle moes doen. 

1.£.et die Grahai!lstown sitting het die Parlement weer inlyvdng 

ve~werp, maar vir die eerste kesr word 6it deur die Lcgislatiewe 

Raad soedgekeur, nadD.t versceie "'.:estelike Ie de reeds \'/e; wc;:,s. 

Die gevol; hlervan was dat 'n deel van die inwoners van Yaf

fraria, hard eras ooi t t e vore di e saak bev(;g het. Vi r die doel 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

(158) 

is tn "Commi ttee of Observation" in die levJe geroep. Aan die 

ander kant !:Jet 'n deel in !jrits-Kaffraria begint besei' dat annek-
,. 

8asi e vroeer of la.t er gaan kom. So sti g hull e dan di e II An neksasie 

League" 02 inly~in~ te bevorder. 

Ito (ii~ tyd ver£..laar Cardwell ho" teen inlY':;ing van die Trans-

kei by Erits-Kaffrari~. Dus word die hoop van ale kleine Brits-

Ya.ffreria 01.-, ui tbreLiin;3; in die vlir.;o Geslat~n. Ook is C2.rdv.:el1 VDn 

plan om die saak V~c~(] inlyvJin~ voor die Imperiale Farlement te br:ing 

hoe~El ty nie graaG tot tn stap wil oorgaan teen die sin v~n die 

Yaap-Kolonie en grits-~affraria nie. As die Kaap-Kolonie egter 

nie kan be81uit nis dan ~aRn die Imperiale re~ering dit doen. Die 

opi eni e vemeni t 8-1\3 ffrs.ria is ni e j ui fJ ncdig ni e da':cr di t nog nie 

'n IE.rlement het nie - a:Lleenlik re2;erende liL£g;:me 'tlord mee onder-

handel. 

voordat Cardwell op die laaste berig antwoord kon kry, het 

hy reeds die dr:;ft "!!etsont';;G(iJ v .. n "·,:odehoLise ontv:..ng. Dit korn vir 

bou. Sodoende laat hy sy begcertE, d t die larlement van ~ie 

Kaap-Yolonie soiets moes o)trek, vaal'. Aun die Farlement van die 

Kacop-Koloni e 'Via rd net di e keusE. c:;elaat OlIl self voor~"i eni ns tc maak 

vi r die inl~;viinG. '.'-'ei5]:' ~;ulle Ucirl saar~ die Imperiale regerinG dit 

self do en. 

So 'n optrede het die afkeuring van alle partye in die Kaap

Kolonie weggedra en onder protes gaan hulle oor om die wetsontwer-

pe te bespreek. By die bespreking splits die Ooste en Weste weer 

in twee. Die ~estelikes sien dat anneksasie gaan geski~d, en 

hulle is tevrede ;ciet die verteenVloordi,sing y~at hulle in diE.- Raad 

en Parlement kry volgens die Akte. Die Oostelikes voel oak dat 

anneksasie moes geskied, maar hulle is teen die Represent.sie 

wetsontwerp WRt daarmee in verb~nd staan. Fa :n tydperk van Liitge-

t 
pute bbs~rekin~s waarin die Ooste sistematics die ~estelikes ge-

dwarsbaam het, het hulle eindelik die veld aan die Vestelike lede 

gelaat om die wetsontwerp aan te neem.onder prates van die knnt 

van die Oostelike Provinsie. Hiermee word daar 'n einde gemaak 
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aan 'n vraagstuk ~at vir so 'n ~anz tyd nie opselos ken word nie. 

By sy a8nvan~ wou die Goewerneur van die Kaap-Yelonie en die 

Bri tee reser.irL.': L-:;r.aac h~ elcct inlyviing sou geskied volgerH; die be-

Parlewen t VeW di e Ya"IJ-Folcni e. N~et te rtyd YJord di e bev/one rs van 

Bri ts-Kc ffrsria ni e meeT in 8,,3 ,J;eneeL1 n1 (C, en ui t eindelik, a Ij voor-

atel van die GO€\,Ierneur, slaan die Imperi2cle regerinG 'n ander blad 

am, en word daar aan die Iarlement van die Yaap-Kolonie net die 

gac'cD die Imperio:.le Te::::;erin;:.:; dit self doen. Die Lf;;(;spalt tussen 

Cos en ~es wat tot dusver altyd belet het daL die Parlement van 

di e 'Kaap-Koloni E di e ra:;,nWIerk en aIle bepali nG~~ in verbanc1 met i n-

lyv!i niS kon optrek en aan di e hand gee, is te r elfder UTe nOG n ie 

verwyder nie. Inteendesl is die breuk tussen Oos en "'88 eenler 

vergroot, hierdie keer ecter nie soseer as Cevolg V2n die inlywing 

woorCi:inc vn die t~ee Proviosies vEs0estel is. 

Oar die algemeen beskou is daar jaie faktore Dat b&ie nou 

saar:1ha,ng leet die vr8,agstUt~ V2_n inlywins. Van die staanspoor af is 

dit besef d' t 80 'n klein Frov~nsic wat in so 'n moeilike gevaar-
.. 

like deel [!;elee WcVic nie in staat scu',-.;ees o~ die storms van die 

~konomicse druk en natur~lle wry~ing sou kon n~erstaan nie. Dit 

was 'n bron VEn onrus vir die IrrpEriale re~erin~, die Soe~erneur 

/ 
die VE:.n cli(o Faap-Yolonie \/[;'8 dieselfrJe, en 'n stroolTlpie water kon 

nie daardie belange en gemeenskaplike vraagstukke skei nie. Eers 

word federasie voorgestel as 'n oplossing. Toe dit misluk korn 

direkte inlywing acm die dag. By die aanvang stimuleer die Lettem 

Patent dit - die i}oewerneur yJil inlY'l,dn;:::; h~ en die Letters Patent 

ontduik. ",eer misluk eli t. Da2rna ko::n die inlywing V2.n die. Trans-

kei a>n die beurt. As '-1ri ts-Eaffraria by die Yac;,p-Yclonie inGElyf 

kon word ~:Dn is diE moeilikheid in verband ;net die ~'ranskei oak 
I 

opgelos. Oak diE reds Let nie veel SUkSC2 nie. En dis uiteinde-

lik~die r:lgefDene sv:~,k fin2cnsi'~le toestand van 'Dri ts-l{affraria en 

I 
;J 
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die forst 0l:::trcde v;::,n ,wdenousE; en die I[llperiale re(;ering v;at in-

lyv,ing tet:'n "jIil of dC':enk deurgedryf het onder Groet Vi::. tont'.';cardigin& 

SLOT. 

Die ei0naardiGc ontstaan van ~rits-YafirGria is direk te ~yte 

na tu rell e. 1Ze er oJ» _kee I' i f3 arm eksCl, : t: V~ L..:,E;,;j. edc gebruik as 'n 

ende die middel v'.~r. d ' e lSe eeu vvu3FnJ;clcnd neegen:::::J:ld nie cre-

tig 0-;1, verdere uitbreidiDJ; te dulC nie. Earl Grey verklaar open-

lik aat dit net dit aans~rake V&~ die blanke inwoners v~n Suid-

AL:L.a, die filantrOljiese begeerte om die beskariinc; te bevorder en 

die ~)ekerin;i ven die sta{,·Il'8 te b8 i.'erk, is v!at die Eri tse Parlement 

be~eeg om ~rits-Kaffraria aaG te hou. Dit word nie toevertrou 
I 

aan die Kaap-Kolonie nie, omdat di t die eel.of in die tyu is deot 

die naturellevraagstuk nie deur die Folonies goed kontroleer kan 

v:ord ni e. 

C t '~ t ' 1 t . t -,--- f'f . . . 1 t . 1 . t'" L Hcar se Cloe ;:-le'.'rl ,e-1-2" _rarlCl IS 0 00 'Ill leI'. Eers 

wou hy die opet~ndclinge almal 00; 6ie Kei dryf, maar hy vina dat 

dit llie oie koste. sal betaal nie, en hy laat hulle toe Oll-; terug te 

kear, op voorwa:arde \fiat ['lY a,:nYIYs waar die verskillende sta.;.y,me mag 

woon. Ey glo daa t'aan d8, t 'n voo rbeho edn:i d (lel bete I' dar; In Genees

middel iF, en GUS sal, volt;cns sy beskouing, mili t~re berleer die 

oeste wees. So s~ hy dan ook I1Eilitary control not colonization 
is the principle of Tolicy ,-,,'ili eh has induced me to ad vi se the re
tel'1tion of Yaffraria as 2 separate Government, independent of the 
'Co~ony of the Cspe inste0d of annexing it as a neB colonial divi
sion or abandoning it altogether." Die honfde behou nog hulle 

vorige maG en Erits-Faffraria word aan3ehou nie mE~ tn doel op~ 

kolonie2s1e nie maar bloat eenvoudic om vrede te bewaar in Suid-

Afri~K. Dit beteken dat daar g~durig In groot sta&nde ma~ in 

Brits-Yaffraria gehou moes word, sender dat die land self enige 

t · '''1 rna er1e e voordele kan oplewer. 

GelukkiS vir Brits-Kaffraria net sy opvolger, Grey, nie die

selfde idees gehad ni e. Hy wou van .tni ts-H-affrc::'oria 'n verklike 

kolon{e rnaak, wet deGr sy eie ont~ikkeling en bEvoikin~ vrede en 

veiligheid kon waarborg sondeI' die hulp en gedurige aamvesigheid 
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van 'n duur garnisoen. Dit reken hy kan bes gedoen word deur be~ 
I 

skawing en bekering onder die naturelle in te voer. vir die doel 

is dit nodig om skole op te ri; waar naturelle ondertig kan word, 

en hospitale te bou waQr bygeloof In klap toegedien kan word, en 
1\ 

om publieke werke aan te le waa[ die naturelle geleer kon word om 

tewerk en vvaar hulle in aarnakin;:; k(,n kom met :'uropese gcwoontes. 

VerdeI' voel Grey dat die hoofde te veel mag besit, daarom bewerk 

hy dit so dat hulle 'n vaste salaria ontvang in plaas van die 

boetes soos altyd die gev;oonte WCLS. Daardeur ondermyn hy aansien-

lik hulle rna::; en invloed oor die verskillende stamme. 

Hy- glo nie aaaraac om Bri ts-l.'...a.ffraria aan die Kaffers te laat 
A 

ameer streng militere kontrole nie, hy verkies dat hulle onder 

Europese kontrole en invloed gebring sal word. ~aar om die Euro~ 

pese invloed sterk te maak, is tn Furopese bevolking nodi0 en tn 

vermindering van die mag van die hoofde. 

Om die IDS'G V8,TI die hoofuE.; in te breek, word hy gehelp eers 

deul' die longsiekte ondEr die beeete w_t die Faffel's en hoofde 

baie veraI'm het, sodat die hoofde sander veel moeite oesluit het 

om tn vaste jaarlikse salaris aan te neem in ruil vir die boetes. 

Onbewus en indireL" oncitcrrnyn hulle dus hulle mag en omdJ:j!anklike , 

posiesie. 

VerdeI' word die ona:Qjl.anklike posiesie en die mag v(~n die hoof-

de finaal gebreek deur die ITasionale selfmoord episode. Yc;~t die 

mag van wapenG in die ve.lede nie kon doen nie, ~oen henger. Grey 

se hande is voorta,-w so vry da t fly di e I<affE::rs n~e meer as 'n a-

parte volk hoef te Jeskou nie. Hulle word onder dieselfd~ krimi-

nele wette geplaas ~s die blankes. 

So kon £"q sy_Jolitiek \Vat in die vol:i,ende a'inhaling aa,ngegee 

word, deurvoer deur die a.oop Vein omstandighede: tiThe line 015 poli
cy I hc~ve aimed at has oeen to inters~)erse amongst each other the 
Eur6p~an and Nativepopulutions of thi~ country, that neither of 
them might remain an object of dead aiJ.J:!-,-~hension to the other but, 
that they might become mutually beneficial to one arlOti:::er. But 
equali ty ~n TIlL'1.l0§r gr at_l§.~_inflJl;;;'j;)~ between the two races is 
neeessary.This c~nnot be attained so long &s t~e Natives are 
under their oVln chiefs, their own laws and customs and in the 
maj ori ty." 
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Na die se1fmoord verdwyn die belangrikheid van die naturelle-

vraagstuk vir baie jare. Die naturells was onder behoorlike be-

stuur en kon dus in toom gehou worti. Onder die bestuur va~ ~ode-

house kr'Y ons VIel a8.t hy verlof aaD die hoofde in Dri ts-Kaffraria 

gee om na die Transkei te verhuis - dus weer segregasie tussen 

blank en naturel - maar dit loop op weinig uit, eD behalwe vir ge-

rugte wat af en toe in om10op was, het die naturelle hulle vir die 

res vc'.L die bGhcwde1de tydvak rustig gedra. 

Die m'.turelle.:;)robleem vfat ver8ntwoGrdelik Vie,s vir die ontst<Bl 

van Brits-Kaffraria, en wa~ruit al die ander vraagstukke spruit, 

verdvlyn van die toneel VleLt belang:t:'ikheici betref, en die produk tra; 

op die voore;rond - die vader ma.ak plek vir die kroos. Die afson-

derlike bestaan het 'n afsonderlikecegeriDQ;vor:t; vEreis, Vlaarteen 

Grey so onophoudelik gestry het. En die beskaTIiDg eD bekering het 

koste veroorsask. Hierdie finansi~le sy VQn die geskiedenis van 

Brits-Kaffraria speel diE hoofrol na die delusie en kontroleer 

die hocfg~beurtenisse iD die klein st~atjie. Sir George Grey is 

oD0illig am die Royal Charter wat aan ~rit@-Kaffraria 'n aparte 

regering gee ui t te voer omdat hy v::'ees dat di t duurder sal VIeES 

as die bestaanae stelsel, die Duitse inlInigrasie word gestaQk, oine 

dat ~it teen nasionale Dtginsels is en omd~t daar te veel koste 

aan verbenas is; Brits-K2.ffraria kan die Tr8.nskei nie inlyf nie 

omdat site swak is .rn vir (He veroediging daarvan te betaal; pu

blieke 0erke en onderwys wor6 verwaarlcos omdat daar nie SLId is 

nie; en dis eindelik ook (,ie aICe:;,ene SViak fiYlc\,nsiele toestand van 

di eland wa t bepaal da t ::' ri t s-Kaff:::'ar ia n e me er aE: 't1 afsond erl:il<B 

provinsie kon blysta~n nie o 

Waarom sy tn a~~rte bestaan gehad het, het feitlik op In tra-

diesie berus, namellK, dat koloniste nie suksesvol naturellesake 

kcn re~l nie. Hierdie tradiesie moes in die geval van 3rits-Kaf-

fraria gcbrE;clc :lord Ollid&"t die 3ritse' regering nie langeI' die koste 

en verantwoordelikheid in ve~band daarmLe kon en wou ara nie. Of 

dit billik W,cS 0 •.. dit teen die sin v::.n die Kaap-Kol( nie te dcen op 
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A 

\ 'n tydstip toe BritB-K2ffr~ria aansien1ike sku1de gehad het en ) 

di~ Kaap-Ko1onie ook nie in gesonde ekcnomiese toestandc verkeer, 

het nie, is n02 die vra&~. Aan die ander kant b1y dit 'n feit 

dat 1847 of 18~3 wa~rskynlik nie beter tJe vir in1ywin~ was dan' 

186e5 niL, omdat die m:ture1lev:raGstu~c in daf'crdie jare die 3rootst:: 

in die 19no ~as, cn die Ya2p-Eolonie meer sou 206S bydra tot die 

"Restuur CE:;kry het tot n2 cHe n8";:ionc~le sE1Ln,:;ord. Yiskien sou dit 

regvcroicer gewees het os die 1~a8<p-Yo1onie sElf tn geskikte tyd 1m 

vi nd vi r di E i nlywi n::= vo~n "'2 ri t s-y ffrc~ria, Via t tOG as • n afsonder-
I 

likE I,rovirrnsie deur '~i.1nI0"1 as 'n fout besko~~ \'.as. 

•• 
ke1inG is te bespeur. DaeT hard 'r; be;.:.ir; (;t:l;c::ak TlLt :.~:·ee, tele-

tronkE toor; verdere ontwikj:::elin~ 8J:m; en 01(1 te wys u.at t;:ie sc::tme-

lewin 7 oak vooruitzc~'an hEt, ka~ daar o~~enoe~ word die opri~ting 

van 23 kerke (me 2c'1 vir naturelle), 'n geld bEn.":;l(, 'n alliateur 

Gedurencif hie:l.'die jc;,rE v:ord die rlD.turE,lle v~.n 'Jrits-Y8f:f:'raYia 

onder Furopese wette gebrinc ~n ~ord heck~~inu en bck~rin; onder 

::.ullE: i r!'E vo e1" • .... 

en ha2f n2turelle bEvclkin~ neeG af met 2l,COC; en Laar inkoDste 

So nee~ die Yaap-Eolcnie dan 'n provincia oor ~at reeds mak 
tot 

gema2k en/oIl sekere ;t:ate onblikkel W2~S, al YJat vir haar oorgebly 

het, VIoLS om op daD,rdie fondc":.IDent voort te bcu, En die verskillende 

voordeel en vooTuit:;,·c~ V2~n beide Brits-Yaffr~iria en die Kaap-Kolo-

nie };:an strek. Daarin }~ct sy nie gefeil nie en v2.no.2"0 is beide die 

ou Yaap-Yolonie en Brits-Kaffraria trots op die samesmelting wat 

in 1866 plaasgevind het. 
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ll) Imperial Blue Books Vol. XIII 

(2) I111pericol Blue "3oo.ks Vol XIV 

(3) Golrnial BJue Jook 

(4) Cape of ~ood ?O)E StatutE~ 

South Africa ~Bstern Frontier 
Kafir Tribes 1852-~3 (Archiv~ 

Fcstern Frontier Kefir Tribes 
1655-1665 (Arcbives). 

rinute of c:e.thcart on the sti:ie 
cf ~ative Tribes lS.A. Public 
Li brecry) • 

1852-66 'lol. 1 D~o. 438) Arcr-Jiveo 

German Rmigration to the C~De 1857-58 --- ~ 
389. 

(6) German Legcon 1061_l'lu.cC300k roo 117. 

\K3) 
~lC) Any;eX"~:·on of iritish Ys"ffrc;ric~ to C.S. l86:2-lc,63.B B(n-44(AJ./ 
(11) AnnEx2ticn of F. KafJ'r2:riQ 126:' 3lue :-;ook (ro. 3!h36.) 
!12) Despatches to the Scc:ret~:ry of stcte 1652-53. ColoniGl Office 

(Yo. 16) FE~ L&~ Courts. 
(13) Despatches to Secr~tary of state 1857-59 - Colonial Office 1 

No. 23. New Law Courts. 

(14) De spa tches from Seeret8y'Y of state 1858 Colonial Offi ce No. 
41. New Law Courts. 

,1-5) Itncl;f'urea. to lJesrn"c,r"es~o >;E;CY ot St8~te ,1856 - Govt. 'EonsE 
1"0. 1. 

(16) High Commissioner 1857-58 BritiEn Yaffr2ria No. ~O. 

(17) D:2~c_tcheEi t9 Secrl:t:,:;ry of stc\tc lS5S-C2 Govt. FOUSEd ro 24 
Fe',': Lc: -il Sou r t s • 

(lS) De ,c ['0 t c {} e F; 'C y" :- E:e cy. of StotE 1060 n ol. Office ""_-:' 43. '. '-'- .. ' \J ,'" o. -

(IS ) De; V- tches froE! Sec'!. of Sktc 18Gl Col. Cfficc :Fo . 44 

( 20) De;p8 tcbes forT' Se C~l. of stc\tc> 1[62 Col. OfficE }:f 0 • 4>" v. 

(21) Enclosures to Despatches to Secy of state 1861 Col Office N07 

(22) 'Enclosures to DS;?V,:ttcl1.es to Secy. of Sta,tc1864 Col Offics YolU 

(23 Despatches !o Sec]. of 8t~tc l862-64 Col. Office roo ~5. 

(25) T)cs~;(ltcYes from Secy of state 1664 

(26) 'Dc sPC'" tctIeS from Sccy of state 1865 

(27) Enslosures to DesJ?8.tches_t~~ecy .Qf 
--- leW 

lEGe 
lE)62 
1863 
1865 
1866 

Col. Office }:10. 47 

Col. Office No. 48. 

$sate 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

Col. Office Y. L.C 
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(165) 

Y. L. C 
to Sec.Y~_~f St2t~E_1565-186~ Col. Cffice No. 26/ 

Col. Offic" lio. 49. 

(3r) Sr~hB.stown Journ~l 1853-1666. 

(32) Tn8c,"1 - F; fetor:' of ~:..fric:: Sout;-, of the ZC:JnIJE:;E.1 1795-172 
Vo1~~. J:'1 S" IV. 

(33) Lucas - .,.-~i.s tori c:'.1 (! ,- O,-.J ~!h:r of Sou t}; Afy i eel. 

(04) ,CanL - ~:;-i s to l'y of South Africa fvom tb e Gr8s.t rr t"f~k to the 
Union. 

(35) ~LErton - A short ~~story of -yitiE~ 8G1cnia1 Policy. 
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