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INLEIDING

Daar het oor die afgelope twee dekades 'n hernieude belangstelling in die vroeë Kaapse samelewing –
asook sy kriminele verlede – ontstaan. Anders as in die verlede, waar die blanke tradisioneel die
fokuspunt van die geskiedskrywing was, het daar sedertdien verskeie artikels en selfstandige werke die
lig gesien waarin die "ander" groepe aan die Kaap die fokuspunt geword het, veral die slawe en die
Khoisan. Publikasies het uit die pen van plaaslike en buitelandse historici verskyn en was gegrond op
deeglike argivale navorsing.1 Terselfdertyd het die "radikale" geskiedskrywing in Suid - Af rika inslag
gevind en het sommige historici die agtiende eeu in terme van ‘n klassestryd tussen bevoorregte
Europeërs en onderdrukte, nie - Europeërs geïnterpreteer. Die verskynsel van slawerny het onder die
vergrootglas gekom en die tradisionele beskouing – dat die Kaap ‘n "verligte" vorm van slawerny
beleef het – is as ‘n mite afgemaak; slawerny kan volgens hierdie sienswyse nooit as verlig beskou
word nie.2

'n Gebrek aan bronne wat gegewens oor nie - Europeërs verskaf, het die historikus, wat reg wou
laat geskied aan die "ander" groepe, ernstig gedwarsboom. Die historikus was grootliks op die
reisbeskrywings van vroeë reisigers aangewese. Robert Ross het egter twee belangrike reekse
dokumente – wat vroeër deur die "tradisionele" historici gebruik was3as't ware "herontdek"; die
opgaafrolle (belastingrolle) en hofrekords. In sy Cape of Torments, wat oor die lewe van die slawe
aan die Kaap handel, het hy grootliks van hofrekords gebruik gemaak om die lewe van die slawe te
rekonstrueer.

Hofsake is een van die belangrike bronne van inligting waaruit die daaglikse lewe van die
agtiende eeuse inwoners van die Kaap herkonstrueer kan word. Dit geld veral vir die slawe. Gegewens
oor burgers en koloniste word in kerk raadnotules, doop - en trourekords, testamente en talle ander
siviele rekords, insluitende belastingrolle (opgaafrolle), aangetref. Vir alle praktiese doeleindes kom
daar min of geen gegewens oor slawe in hierdie belangrike reekse dokumente voor nie en werp
hofrekords, op 'n toevallige wyse, meer lig oor die lewensomstandighede van hierdie talryke groep
Kaapse inwoners.

Hofrekords, hetsy siviele of kriminele rekords, weerspieël nie die daaglikse omstandighede van
die deursnee - mens nie – dit is die minderheid van enige bevolking wat met die gereg bots.4 Aan die
ander kant weerspieël hofrekords in enige gegewe samelewing ook nie die werklike omvang van
misdaad binne 'n groep nie omdat alle oortreders nie opgespoor kan word nie of die misdaad nie

1 Kyk die werke van A.J. Böeseken: Slaves and Free Blacks at the Cape, 1658 - 1700, Kaapstad, 1977; R. Elphick en H.
Giliomee: The Shaping of South African Society, 1652 - 1820, Kaapstad, 1979; R. Ross: Cape of Torments; Slavery and
resistance in South Africa, Londen, 1983; en N. Worden: Slavery in Dutch South Africa, Cambridge, 1985, wat plaaslik en
internasionaal 'n nuwe belangstelling in vroeë Suid - Afrikaanse geskiedenis gaande gemaak het. Verskeie artikels het ook
plaaslik en internasionaal verskyn. Enkele voorbeelde hiervan is die volgende: E. Bradlow: "Running Amok and Its
Historical Significance: A Cape Case Study", Cabo, 1990 en haar artikel "Mental illness or a form of resistance", Kleio,
XXlll, 1991; N. Penn: "Anarchy and authority in the Koue Bokkeveld, 1739 - 1779: The banishing of Carel Buijtendag",
Kleio, XVll, 1985 en H.C. Bredekamp: "'Tot afschrik van andre': Die VOC - regstelsel en geweld ten opsigte van die
Khoisan aan die Kaap, 1677 - 1705", Kronos, 2, 1980.
2 R. Ross: Cape of Torments, p 1.
3 Kyk J.L.M. Franken: Taalhistoriese opstelle, Kaapstad, 1953; C. Beyers: Die Kaapse Patriotte gedurende die laaste kwart
van die agtiende eeu en die voortlewing van hul denkbeelde, Pretoria, 1967; D.J. Van Zyl: Kaapse wyn en brandewyn, 1795
- 1860, Kaapstad, 1974.
4 R. Ross: Cape of Torments, p 7.
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gerapporteer was nie. Laasgenoemde was waarskynlik gedurende die agtiende eeu ‘n algemene
verskynsel omdat die gebied yl bewoon was en die enkele drosdye honderde kilometers van mekaar
verwyder was.

Die Kaapse hofrekords bied uiteraard 'n negatiewe beeld van die vroeë samelewing en het
betrekking op burgers, Khoikhoi, San, Khoisan, slawe, Chinese en vryswartes. Verteenwoordigers van
alle groepe wat hulle binne die Verenigde Oos - Indiese Kompanjie (VOC) se invloedsfeer bevind het,
het in die hof op kriminele oortredings tereggestaan en is skuldig bevind aan 'n wye verskeidenheid van
misdade. Die Xhosas en ander verwante groepe wat hulle buite hierdie sfeer bevind het, het nie voor
die Raad van Justisie in Kaapstad verskyn nie. Dit beteken natuurlik nie dat daar nie misdade gepleeg
was nie; die verslag van Adriaan van Jaarsveld getuig van misdade wat weens die afwesigheid van ‘n
effektiewe administratiewe mag in 'n oop grensgebied, deur beide grensboere en Xhosas gepleeg was.5

Die Raad van Justisie was die regsprekende instansie aan die Kaap. Aanvanklik was die
goewerneur die voorsitter, maar vanaf 1734 was dit die secunde6die goewerneur se tweede - in - bevel.
'n Belangrike persoon in hierdie Raad was die fiskaal wat as aanklaer, en aanvanklik ook as sekretaris
opgetree het. Ander persone betrokke by die Raad van Justisie was die geweldiger (beul), die
geregsbode7en vanaf 1658 twee burgerrade – laasgenoemdes het uit die burgerstand gekom en het
sitting gehad indien 'n burger voor die hof verskyn het. Na 1783 het die Raad bestaan uit 'n president, 'n
lid van die Politieke Raad, ses Kompanjieamptenare en ses burgerrade.8

Indien slawe of Khoikhoi voor die hof verskyn het, was daar geen persone uit hulle stand om
hulle te verteenwoordig nie. Hulle kon alleen hoop dat die regbank ‘n onpartydige oordeel oor hulle
sou vel. Die feit dat die fiskaal 'n eed afgelê het waarin hy "sonder ooghluijkinge haar off gunst van
ijemandt"9sou optree, was nie altyd 'n troos vir 'n slaaf nie. Die slawe was immers 'n groep wat wetlik
van feitlik alle regte en voorregte verstoke was.

Met die lees van die hofsake in die agtiende eeu word die leser bewus van die harde en soms
grusame vonnisse wat misdadigers opgelê was. ‘n Skrywer, wat goed bekend is met die agtiende eeuse
hofsake, het dit dan ook "die beoefening van wetlike terreur" genoem.10

Hierdie uitspraak is egter oordrewe. Die strafreg wat in die sewentiende en agtiende eeue
in Nederland gegeld het, kan nie as wetlike terreur bestempel word nie. Die strawwe wat in Nederland
gegeld het was nie erger of meer boosaardig as strawwe wat in Engeland of Duitsland toegepas was
nie. Om die Kaapse regstelsel as"wetlike terreur" te beskryf, is om die gehele destydse Westerse
regstelsel van dieselfde verskynsel te beskuldig. Dit getuig van ‘n gebrek aan insig in die tydsgees van
die sewentiende en agtiende eeue.

Die doel van hierdie studie is juis om die tydsgees van die agtiende eeu te belig deur uit hofsake
aan te haal.

Die hofsake weerspieël deur hulle inhoud dikwels die lot en lotgevalle van mense wat
andersinds nooit in dokumente figureer nie. In hierdie opsig het die hofsake waarde vir die
kultuurhistorikus.11Ook die genealoog het belang hy hierdie hofsake deurdat die sterfdatums van
vermoorde burgerlikes aangegee word asook inligting oor "voorzoons" en "voordogters" wat nie altyd

5 Moodie: The Record, Deel 3, Faksimilee herdruk, Kaapstad, 1960, pp 110 - 112.
6 G.G. Visagie: Regspleging en Reg aan die Kaap van 1652 tot 1806, Kaapstad, 1969, p 43.
7 A.J. Böeseken: Uit die Raad van Justisie, 1652 - 1672, Pretoria, 1986, pp xii - xiii.
8 G.G. Visagie: Regspleging, pp 42 - 44.
9 A.J. Böeseken: Uit die Raad van Justisie, pp xi - xii.
10R. Ross: Cape of Torments, p 7.
11 Kyk die artikel van C. Pretorius: "Verhaal van Anna Marais en die slaaf Claas van Bengale" Historia, 24, 1979, pp 50 -
58.
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in bestaande genealogiese werke verskyn nie.12Dit verklaar ook die "afwesigheid" van sekere individue
in die openbare lewe omdat hulle vonnisse op Robbeneiland uitgedien het! Ook regstudente en
kriminoloë kan baat vind by die hofuitsprake wat aangehaal word.

Die hofstukke wat in die Kaapse Argiefbewaarplek gehuisves word is besonder omvangryk,
soos ook die dokumente wat in die Rijksarchief (RA) in Den Haag, Nederland, geberg word.13Die
Instituut vir Historiese Navorsing aan die Universiteit van Wes - Kaapland beskik ook oor mikrofilm
wat die Kompanjiestydperk volledig dek.

Die hofstukke omvat kladnotules, notules, die eise van die aanklaer (fiskaal), ondervraging van
beskuldigdes en getuies, beëdigde verklarings en die hofuitsprake. Die inhoud dek beide siviele en
kriminele sake.

In die lig van die massiewe volume van materiaal is daar in hierdie werke slegs na
kriminele rekords gekyk. Maar die kriminele rekords is so omvangryk dat daar slegs op
hofuitsprake gekonsentreer is; die argiefgroep Sentenciën. Uiteraard dek dit nie al die
hofuitsprake wat daar gedurende die 18de eeu gemaak is nie; alleen die groep in die reeks
Sentenciën.

Hierdie enge begrensing het bepaalde nadele: Dit handel alleen oor persone wat deur die Raad
van Justisie aan die Kaap skuldig bevind was aan 'n kriminele oortreding en sluit diegene uit wat in die
binneland op minder ernstige kriminele oortredings deur die landdroste skuldig bevind was. Dit sluit
ook uit die beëdigde verklarings en ondervraging van getuies wat voor die hof verskyn het.

Die voordeel van die Sentenciën - reeks is dat dit 'n kort (maar soms ook lywige) samevatting
gee van die gebeure wat tot die pleeg van 'n misdaad gelei het, soms kommentaar gee oor die rede vir
‘n bepaalde straf of waarom sekere faktore ‘n swaarder vonnis geregverdig het.

Ter wille van diegene wat meer van 'n bepaalde persoon, misdaad of straf te wete wil kom, is ‘n
addendum aangeheg waarin veroordeeldes se name in alfabetiese volgorde geplaas word14en waarin die
relevante bronverwysing verstrek word. Vir praktiese doeleindes verskyn "blankes"/Europeërs en slawe
en Khoikhoi se name in twee aparte lyste – die wat gewone "Europese" vanne het in die een lys en die
wat slegs voorname het en verder geïdentifiseer word deur hulle plek van herkoms en eienaar.
Sommige vryswartes en vrygeborenes met "Europese" name en vanne is by die lys van "blankes"
ingedeel.

Indien 'n detail - studie van ‘n bepaalde saak gemaak word, sal al die relevante stukke
geraadpleeg moet word en is die Sentenciën alleen nie voldoende nie. Die addendum kan in so 'n geval
as vindmiddel gebruik word en kan die datum die aanduiding gee van waar die saak in die ander
reekse voorkom.

'n Verdere nadeel van die Sentenciën is dat nie alle strawwe wat aan die Kaap opgelê was,in die
reeks vermeld word nie. So is daar in die loop van hierdie studie verskeie persone gevind wat lank op
Robbeneiland aangehou was sonder dat hulle in die Sentenciën figureer.15So kom Hendrik Bibault, wat

12 Kyk die moord op Michiel Smuts en sy vrou in 1760 as 'nvoorbeeld, CJ 789, 31, Vonnis van Achilles van die Weskus,
4.9.1760. Waar daar nie testamente of boedels van individue bestaan nie, word die inligting uit die hofstukke van nog
groter belang. Kyk ook C.C. de Villiers en C. Pama: Geslagsregisters van die ou Kaapse Families, Kaapstad, 1966, pp
900 - 906. Kyk ook die artikel van N. Penn: "Anarchy and authority", pp 38, 40 (Claassen en Horn).

13 R. Ross: Cape of Torments, p 7.
14 Donald Moodie het reeds in die vorige eeu in sy publikasie The Record; or, a series of official papers relative to the
condition and treatment of the native tribes of South Africa, III, (1769 - 1795), pp 106 - 109,’n samevatting van
skuldigbevindings tussen die jare 1769 en 1782 gepubliseer. Behalwe vir die weglating van die vonnis van Jan Hendrik
Pierman, is al die vonnisse volledig weergegee. Moodie het egter verskeie name van slawe, Khoikhoi en blankes
verkeerdelik weergegee. Die slaaf Mercuur van D. Malan word, byvoorbeeld, as Mercumf aangegee.
15 Vergelyk met CJ 3189, "Lyste der ten Robben Eyland gecondemneerde personen, 1758 - 1802".
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op Stellenbosch gevonnis was en in die Kaap gestraf was, se naam nie in die Sentenciën voor nie. Ook
kon 'n persoon vir ‘n ligter oortreding by 'n drosdy in die binneland gevonnis gewees het en sal die
betrokke saak dus nie in die Sentenciën figureer nie.

Nadele ten spyt, bly die Sentenciën 'n waardevolle reeks dokumente wat die agtiende eeuse
samelewing belig, onder andere ook die ongelyke verhoudings van ryk – arm;16 eienaar – slaaf; offisier
– soldaat; veebesitter – veelose, almal verhoudings wat die kiem van potensiële konflik in hulle gedra
het. Maar verder ook die konflik en emosie tussen man en vrou asook die redelose gedrag van besope
soldate, matrose, burgers, slawe, Khoikhoi en knegte.

Ross, wat sy gepubliseerde studie oor misdaad tot slawe beperk het, meld dat ‘n historikus
geneig mag wees om die (wan - ) gedrag van slawe in terme van 'n klassestryd te sien. Hyself het egter
verkies om 'n beskrywende eerder as analitiese metode te volg.17

Aangesien hierdie studie nie net oor die misdaad van slawe handel nie, maar oor alle inwoners
wat in die Sentenciën vermeld word, sou 'n klassestryd - analise nie hier as vertrekpunt geneem kon
word nie. Wat wel gedoen is, is om die tipe misdade te ontleed, te sistematiseer en agtergrond -
gegewens te gee oor waarom sekere strawwe opgelê was.

'n Verdere doel van hierdie studie was om idees en uitsprake in bestaande literatuur te toets. 'n
Voorbeeld hiervan is die stelling dat 'n slaaf wat aan die misdaad van diefstal skuldig bevind was heel
waarskynlik gehang sou word.18Nog 'n stelling in hierdie trant is dat slawe aan die Kaap aan gewettigde
geweld blootgestel was.19

Om bogenoemde rede is soveel as moontlik hofsake in hierdie studie opgeneem om die reg en
die onreg binne die Kaapse strafregstelsel aan te toon. Feit is dat uitsprake gegee was wat in
ooreenstemming met die heersende tradisionele Nederlandse strafreg was.20

Uit die aangehaalde bronne blyk dit dat persone uit al die verskillende kultuurgroepe aan die
Kaap nie swaarder gestraf was as wat die algemene riglyne voorgeskryf het nie. Wat wel waar is, is dat
sommige ligter gestraf was as ander en dat dit blyk of sommige blankes soms ligter gestraf was weens
die status wat hulle in die gemeenskap beklee het. 21Ook blyk dit uit sommige sake dat sommige
(blanke) individue nie vervolg of aangekla was nie al was hulle ten minste medepligtig aan die
beplanning van ‘n moord. Om hierdie rede, asook omdat weinig persone met 'n belangstelling in
regsgeskiedenis die 18de eeuse skrif in die oorspronklike dokumente kan lees, word ‘n volledige afskrif
van die vonnis van Tryntje van Madagaskar as bylae aangeheg.22Op hierdie wyse word die leser ook
bekend gestel aan 'n tipiese dokument uit die Sentenciën - reeks wat die basis van hierdie studie vorm.

16 W. Dooling wys in sy M.A. - verhandeling "Law and community in a slave society: Stellenbosch District c. 1760 - 1820
(Universiteit Kaapstad, 1991) op die belangrike rol wat die rykdom en status van burgers wat in die hof verskyn het, op die
bepaling van vonnisse gehad het.
17 R. Ross: Cape of Torments, p 3.

18 R. Ross: Cape of Torments, p 2.
19 R. Ross: Cape of Torments, p 3. In 'n ander artikel van Ross, "The Rule of Law at the Cape of Good Hope in the
Eighteenth Century", meld hy egter dat die regspraak in Nederland, insluitende dan ook strafreg en die reg soos dit aan die
Kaap toegepas was, van die hoogste gehalte was. Hy stel dit as volg en maak dit van toepassing op die Kaap: "the
Codifications and textbooks which they used were among the finest products of Dutch intellectual history. It is doubtful if
the 'modernity' of the legal system of any other country could be compared with that of the Netherlands in the eighteenth
century." (Journal of Imperial and Commonwealth History, VI, 1980).
20 J. Moorman en J.J. van Hasselt: Verhandelinge over de misdaden en Der Selver Straffen, Arnhem, 1764; J. van der
Linden: Regtsgeleerd Practicaal en Koopmans Handboek, Amsterdam, 1806.
21 W. Dooling: "Law and Community in a Slave Society; Stellenbosch District, C. 1760 - 1820", ongepubliseerde M.A. -
verhandeling, Universiteit Kaapstad, 1991, pp iii, 93 - 94, 102.
22 Kyk CJ 782, 54; Vonnis van Tryntje van Bengale en drie ander, 2.3.1713.
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Indien hierdie studie as stimulus dien vir die vra van nuwe vrae aan die verlede, of nuwe navor-
sing oor sosiale-of regsgeskiedenis uit die agtiende eeu tot gevolg het, het dit aan sy doel beantwoord.
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ADDENDUM ll

EUROPEëRS EN BURGERS WAT AAN DIE KAAP OP KRIMINELE AANKLAGTE
GEVONNIS IS, 1700 - 1800

ABES Jetze, matroos, 23, Ameland
Diefstal;
Gepronk, gegèsel, gebrandmerk, 10 jaar in kettings
CJ 785,37 11.2.1734 - 13.2.1734

ALTING Thomas, kwartiermeester op die Alkemade
Moord op die kok Jan Jacob Spindler
Gehang
CJ 793, 10 9.6.1774 - 18.6.1774

ANDRIES Jan, kneg by van der Heyde, Hagenau
Aanranding en moord op die Khoikhoi Lapje
Koeël oor kop geskiet, na Europa verban
CJ 782, 16 21.7.1707 - 23.7.1707

ANDRIES Thomas, 30, Arendael
Diefstal
Gegèsel, 5 jaar op Robbeneiland
CJ 783,2 26. 7.1714 - 28.7.1714

BAAR Levinus, 24, soldaat, Laar
Poging tot dros met Engelse skip
Gegèsel, 3 jaar op Robbeneiland
CJ 795,48 22.10.1787 - 27.10.1787

BACKER, Jan, 27, soldaat, Emden Tuis by vryswart Thomas Arends;
Steel geld by die kok Simon Hendrik
Gegèsel, verban
CJ 789, 2 10.4.1760 - 12.4.1760

BARBIER Ettienne, 40, gewese sersant, Orleans
Hoogverraad
Gevierendeel,hoof op paal by Roodezandkloof geplaas
CJ 786, 46 12.11.1739 - 14.11.1739

BARDYK Jan Carel, 24, soldaat, Osnabrug
Aanranding, dronkenskap
Gegèsel,verban
CJ 792,14 12.1.1769 - 14.1.1769

BARENDS Dirk, 35, matroos en ratelwag, Gotenburg
Diefstal; steel geld van Joh. Phyffer
Drie jaar in ketings op Robbeneiland
CJ 781, 16 8.4.1700 - 10.4.1700
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ADDENDUM III

SLAWE, KHOISAN EN ANDER WAT AAN DIE KAAP WEENS KRIMINELE
KLAGTE TEEN HULLE GEVONNIS WAS (1700 - 1800)

AARON Slaaf van Dirk Verwey, c 20, Bengale
Dros, diefstal, moord op Jurgen Potkewiets
Gehang; moordwapen (kierie) bo galg vertoon
CJ 782, 17 3.11.1707 - 5.11.1707

AARON Slaaf van Pieter van der Westhuizen, c 40, Bengale
Brandstigting; neem wraak op Gerrit Mos, probeer selfmoord pleeg
Aan paal gebind, half verwurg, geblaker, lyk op rad(wiel) geplaas
CJ 784, 1 8.4.1707 - 10.4.1707

AARON Slaaf van Cent Jansz, c 25, Bengale
Dros, diefstal, aanranding, poging tot moord op die wildskut
Regterhand afgekap, daarna gehang, hand bo paal vasgekap
CJ 784, 2 8.4.1717 - 10.4.1717

AARON Slaaf van Willem Hoffman, c 25, Bengale
Dros saam met 15 ander, diefstal, dreig Casper Badenhorst
Gepronk, gegèsel, regterhakskeen afgesny, drie jaar in kettings by sy eienaar
CJ 784, 24 22.1.1722 - 24.1.1722

AARON Slaaf van die Kompanjie, c 10/11, alias Kleine Aaron van Coechien
Dros saam met ander slawe wat ‘n blanke en ‘n skaapwagter vermoor (Kyk Franken se

Taalhistoriese Bydraes)
Gegèsel en na slawelosie teruggestuur
CJ 782, 18 15.12.1707 - 17.12.1707

AARON Slaaf van Matthys Wigman. c 25, Coechien
Dros; moord op 'n blanke en 'n skaapwagter
Geledebraak
CJ 782, 18 15.12.1707 - 17.12.1707

AARON Slaaf van Paul Jordaan, c 30, Madagaskar
Dros; diefstal, lid van die Hangklipdrosters
Gegèsel, gebrandmerk, 10 jaar in kettings op openbare werke
CJ 786, 12 28.3.1737 - 30.3.1737

AARON Slaaf van Jacobus van Rheenen, c 25, Malabar
Dros van die plaas Bloublommetjieskloof na Brakfontein en steek die slaaf Steven met

'n mes
Gegèsel, lewenslank in kettings op Robbeneiland
CJ 789, 17 18.1.1759 - 3.2.1759


