
192

New Contree, No. 81, December 2018, Book Reviews, pp. 180-197

Méér as ’n kroniek van ’n rebellie

Slagtersnek en sy mense

(Protea Boekhuis, Pretoria, tweede druk 2016, 279 pp. ISBN: 978-1-
4853-0480-7)

JA Heese

Christo van Rensburg
Noordwes-Universiteit & Universiteit van Pretoria

In 2016, 43 jaar na die eerste druk van 1973, het die tweede druk van J A 
Heese se studie oor Slagtersnek en sy mense verskyn. Die nuwe insigte wat uit 
Heese se dokumentering van die Slagtersnekgebeure gevolg het, is steeds gel-
dig, en gedagtewisseling wat in 2017 daardeur gestimuleer kan word, regver-
dig hierdie druk.

Die sentrale figure in die Slagtersnekopstand was die broers Freek en Hans 
Bezuidenhout. Freek se ongedurigheid oor verskeie kwessies het ’n tyd lank 
stoom opgebou, en eintlik op 10 Oktober 1815 tot uitbarsting gekom toe hy 
hom teen inhegtenisname verset het, en saam met sy seun Hans (p. 25 e.v.) in 
’n klipskeur (foto teenoor p. 128) stelling ingeneem het teen ’n groep soldate, 
waaronder ook pandoers. Freek is in die daaropvolgende skermutseling deur 
een of meer pandoers doodgeskiet (p. 26). Dit kon die einde van dié saak 
gewees het. Heese beweer dat as Kasteel Prinsloo nie teen die einde van Okto-
ber 1815 ingemeng het nie (p. 29), en die leierskap van die opstand op hom 
geneem het nie (p. 38), die Slagtersnekrebellie nie sou plaasgevind het nie (p. 
216). Kasteel Prinsloo is so genoem omdat sy vader dié naam gekry het nadat 
hy drie jaar lank in die kasteel in Kaapstad aangehou is vir sy aandeel aan die 
vroeëre 1799-opstand. Die minder as sestigtal Rebelle het op 14 November 
1815 stuk-stuk begin oorgee (p. 82), maar Freek se broer, Hans Bezuiden-
hout, en sy twaalfjarige seun Gertjie en Hans se vrou, het gevlug en op 28 No-
vember by Madoersdrif stelling ingeneem en hulle teen inhegtenisname ver-
set. Hans Bezuidenhout het gesneuwel (ook deur ’n pandoer geskiet – p. 81), 
en sy vrou en seun is gewond en gevange geneem (p. 46) waarmee die rebellie 
na sowat ses weke tot ’n einde gekom het. Vyf van die rebelle is op 9 Maart 
1816 op Vanaardtspos opgehang. Vier se toue het die eerste keer gebreek (’n 
Monument is presies 100 jaar later (p. 83) daar opgerig – vgl. foto teenoor p. 
129). ’n Week voor hulle teregstelling het nog ’n gebeurtenis tot hierdie reeks 
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dramatiese episodes bygedra: Twee van die veroordeeldes se kinders is in die 
gevangenis (p. 51) gedoop deur die predikant wat die veroordeeldes tydens 
hulle laaste dae bygestaan het. 

Met sy deeglike ondersoek ontluister Heese interpretasies wat aan die rebel-
lie gekoppel was, en hardnekkig bly voortleef het (pp. 238-246; p.65), en 
daarmee ook ’n aantal polities-propagandistiese mites oor die Slagtersnekre-
bellie. Dit is opvallend dat sulke voorstellings in die tyd van verkiesingsveld-
togte die lig gesien het (pp. 75-76). Wanvoorstellings was dat die galgbalk 
gebreek het (pp. 85; 104 e. v.), daar ’n reg tot vryspraak bestaan het waarop 
die rebelle hulle kon beroep het nadat die galgtoue gebreek het (p. 86), dat die 
teregstellings op ’n plek met die naam van Slagtersnek plaasgevind het (wat 
sy naam al in 1811 gekry het, vanweë die moord op Andries Stockenström, 
en dat die teenwoordigheid van die pandoers (vgl. p. 92 oor die pandoers) ’n 
bydraende faktor tot dáárdie gebeure was.1 Van hierdie sienings kon Heese 
geen bewys kry nie, en ook nie dat die Rebellegroepering en hulle families ’n 
wrok teenoor die onderdrukkers van die opstand gekoester het nie. Andries 
Stockenström se seun, ook Andries, was net drie en twintig jaar oud tydens 
die Slagtersnekgebeure, en het as Landdros van die distrik Graaff-Reinet ’n 
belangrike rol in die onderdrukking daarvan gespeel, en het daarvoor tog aan 
gewildheid ingeboet (p. 227). 

Heese spreek sy onvergenoegdheid uit oor die lukraak manier waarop ro-
mansiers met die geskiedenis omgaan, veral in verhale oor die Slagtersnek-
gebeure (vir voorbeelde, vgl. pp. 60-87). Talle historici en belangstellende 
leke sal hom daarmee gelyk gee. Wat behoort die situasie wees? Fransjohan 
Pretorius het ook sy ontevredenheid getoon met historiese romans wat die 
historiese werklikheid verdraai.2 Indien skrywers historiese romans skryf, kan 
hulle hiate invul, sê Hans du Plessis3, en Pretorius4 (2015, p. 99), verwag dat 
daardie invul “moontlik en billik” by die betrokke tydsgees sal aansluit. Maar 
Heese was meer voorskriftelik. Dit is “hoog tyd”, skryf hy (in 1974), “dat 
die letterkunde ... nader aan die historiese waarheid beweeg” (p. 9 e.v.). So 
’n voorskrif sal skrywers nooit duld nie. Skrywers skryf hulle eie verhale, en 
hoekom fiksie in bepaalde gevalle teen ’n historiese agtergrond ingeklee moet 

1 PE Raper, LA Möller & LT du Plessis, South African place names (Johannesburg and Cape Town: Jonathan Ball, 
2014), p. 468.

2 F Pretorius, “Historisiteit van resente historiese fiksie oor die Anglo-Boereoorlog in Afrikaans”, Tydskrif vir Let-
terkunde, 52, , 2, 2015, pp. 61-77.

3 H du Plessis “Die Groot Trek 175: Storie of historie?”, Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 53, 3, 2013, p. 441.
4 F Pretorius, “Op soek na generaal Mannetjies Mentz histories beoordeel”, Tydskrif vir Letterkunde, 37, 3/4, 

1999, pp. 1-17.
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word, is nie maklik uit maak nie. Hoe frustrerend dit vir historici en belang-
stellende leke ook al is, vertel skrywers die geskiedenis eintlik soos hulle wil. 
Hulle vertellings staan primêr. Die 1995-film Braveheart het miljoene dollar 
by die lokette geïn, talle toekennings verwerf, en selfs toerisme na Skotland 
toe gestimuleer, terwyl dit deur The Times in 2009 geklassifiseer is as tweede 
op ’n lys van histories mees onakkurate films. 

Omgekeerd lyk dit vir taalhistorici dikwels asof Suid-Afrikaanse geskied-
skrywers onbetrokke staan wanneer hulle gegewens teëkom waar Afrikaans 
op ’n unieke manier gebruik word, en maak hulle selfs in die verbygaan nie 
eers ’n (waarskynlik waardevolle) opmerking daaroor nie. En in hulle geskied-
skrywing? Heese haal ongeletterde mense se getuienis in die pragtigste Hoog-
Hollands aan – ’n taal wat nooit op die voorposte as gesprekstaal gedien het 
nie, en nie aan Pretorius se konteksvereiste van “moontlik en billik” voldoen 
nie. Die Hollandse bestuurstaal is al in die agtiende eeu in die Kaap op die 
agtergrond geskuif, het Changuion in 1848 aangetoon.5 En Heese sou dit ag-
tergekom het in die familiedokumente wat hy bekyk het. Maar waar Somerset 
se opmerking in die kantlyn van ’n verslag ook in Hoog-Hollands staan (p. 
233), het dié anachronisme Heese darem nie ontgaan nie! In Slagtersnek en 
sy mense staan daar tóg een sin in die Oosgrensafrikaans van die negentiende 
eeu, geskryf deur Veldkornet Opperman, en wat taalkundiges opslurp. Daar 
word in gebruik (en nie die latere en nie), “Faaber in Hans”, en is word twee 
keer geskryf met ’n meervoudige onderwerp (p. 117). 

Heese maak melding van die pleknaam Rooiwal (p. 171), en verwys elders 
na Kookhuis en Cookhouse. Dié name pas inderdaad op ’n interessante manier 
by mekaar in. In Khoi klink rooi + wal soos kook + huis: kx’awak = rooi + !haus 
= wal soos Kookhuis in Afrikaans (wat later Cookhouse in Engels geword het).6 
Hierdie geval waar naamgewing op klanknabootsings gebaseer is, verskil van 
die proses waarvolgens die meeste Khoi- (of Khoi-Afrikaanse) plekname in 
Afrikaans neerslag gevind het. In die reël was sulke plekname nie klankna-
bootsings nie, maar vertalings, soos Gariep waarvan die Khoi-naam se Afri-
kaanse vertaling Grootrivier is. 

Die mense van die Baviaansriviergebied (en van ander naasliggende sub-
distrikte) waaroor Heese skryf, was sprekers van die Oosgrensvariëteit van 
Afrikaans, dié variëteit in die binneland van die agtiende eeu met ’n Europese 

5 ANE Changuion, De Nederduitsche taal in Zuid-Afrika hersteld, zijnde eene handleiding tot de kennis dier taal, 
naar de plaatselijke behoefte van het land gewijzigd (Amsterdam, J van der Vliet/Kaapstad, Collard, 1848).

6 PE Raper, LA Möller & LT du Plessis, South African place names, p. 247.
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basis. Met die Groot Trek is Oosgrensafrikaans na die noordelike republieke 
toe geneem. Die ander variëteit van Afrikaans in die Oosgrens was Khoi-Af-
rikaans die variëteit wat die Khoi se moedertaal teen die einde van die sewen-
tiende eeu verplaas het. Voordat die veeboere die Kaap teen die begin van die 
agtiende eeu begin verlaat het, het swerftrekkers die binneland al deurkruis. 
Hans en Freek Bezuidenhout was moontlik latere swerftrekkers. Eers in 1809 
is hulle teenwoordigheid in die Baviaansriviergebied waargeneem (p. 18). 
Toe die Veeboere die Kaap vir die binneland verruil het, het hulle vergesigte 
gekoester van onbeperkte ruimtes vir hulle vee. Heese toon aan dat dit aan die 
Baviaansrivier nie die geval was nie, en dat die Baviaansriviergebied toé digter 
bevolk was as in 1974 (p. 30). Daar het tot tien gesinne saam op een plaas ’n 
bestaan probeer maak (p. 89). Die bywoners se soeke na vryheid (vgl. p. 154) 
het óók nie gerealiseer nie: Talle van hulle het die plaaseienaar gedwee gevolg 
nadat hy by die rebellie aangesluit het (vgl. pp. 166; 174). 

Voorposgebruike word uitgelig, soos broers van die een gesin wat met susters 
van ’n ander gesin getrou het, en van ondertrouery (p. 129). Voorposmense 
skep “nuwe mites en ’n ander identiteit”, het Du Plessis oor mense se bestaan 
op voorposte geskryf.7 ’n Dwarssnit deur die bewoners van die Oosgrens toon 
mense met wisselende grade van gegriefdheid en ’n “muytzieke geest” (reb-
else gees) (p. 95) wat uit onvergenoegdheid met hulle lewensomstandighede 
gevolg het, en ’n neiging om maklik te maak en te breek, soos verskeie re-
isigers opgemerk het, en waarvan Freek Bezuidenhout se afranselings van sy 
werknemer Booy (pp. 20; 77) getuig, sy minagting van geregbodes (pp. 22; 
24), Hans Bezuidenhout wat sy broer Freek se dood wou wreek op Veldkor-
net Opperman (p. 33), asook die reeks hofsake waarvan Heese telkens in 
die verbygaan melding maak - omstandighede wat onder druk tot ’n rebellie 
kan lei. Bedrog, soos met slagterbriefies, smokkelary en ’n weersin aan die 
teenwoordigheid van die Engelse (vgl. pp. 182, 185), was ook nie heeltemal 
vreemd aan hulle mondering nie. Die deelnemers aan die Rebellie was egter 
nie verteenwoordigend van die Oosgrensgemeenskap nie. Die middelklas-
boere het nie daaraan deelgeneem nie. Die rebelle was eintlik “arm ... mense” 
(p. 90), wat nie almal perde of gewere gehad het nie. In hulle situasie kon hulle 
wrokke onwerktuiglik opgekrop het. Maar sien Heese die situasie so? Heese 
sonder die deelnemers aan die opstand uit as “wilde mense” en “verbrekers 
van die tradisionele waardes van die Afrikaner”. Daaronder val “rassesuiwer-
heid” en “eerbiediging van kerklike sakramente”. Heese se “Afrikaners” was 

7 H Du Plessis, “Die Groot Trek 175: Storie of historie?”, p. 449.
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ook “ordeliewend” (p. 13), waarmee Heese gangbare sosiale kategorisering ter 
syde stel en eerder die politieke sentimente van die tyd waaruit hy skryf volg. 
(In 1973 was die leier van die Nasionale Party, BJ Vorster, Staatspresident van 
Suid-Afrika). Die Slagtersnekrebellie was die derde opstand aan die Oosgrens 
binne twintig jaar! (Vgl. pp. 100-101; 108 e. v.) Met “rassesuiwerheid” verwys 
Heese heelwaarskynlik na die vrou waarmee Freek Bezuidenhout saamgeleef 
het (pp. 16, 78-80), en sy seun wat saam met hom in die klipskeur was toe 
hy doodgeskiet is. Wanneer Heese na Freek Bezuidenhout se vrou verwys, 
skryf hy “vrou” deurgaans in aanhalingstekens! Hoeveel van hierdie tradisie 
van sosiale afsydigheid oor sy persoonlike verhouding en die huigelagtigheid 
wat daarmee gepaard gegaan het, onderlê nie Freek Bezuidenhout se “eiesin-
nigheid” nie (p. 21). Na Van Meerhoff se huwelik met Eva het hy in 1665 ‘n 
pos op Robbeneiland beklee. Gerieflik verwyder uit die skynheilige Hollandse 
gemeenskap aan die Kaap.8 Veldkornet Van Wyk, wat die rebellie help on-
derdruk het, het juis ook ’n saak ondersoek waar ’n medeburger deur sy vrou 
aangekla is omdat hy “met hulle slavin omgang gehad het” (p. 93). Beskuldig-
ings van ’n onwelvoeglike verhouding teen veldkornet Opperman en sy seun, 
met Khoi-Khoi-vroue, is ook gemaak (pp. 96; 202). 

Slagtersnek en sy mense lees soos ’n roman, maar is inderdaad ’n stewige 
geskiedenis. En Heese die genealoog skryf ook aan dié boek. Die leser kry 
inderdaad twee boeke in een. Heese beantwoord in hoofstukke 4-8 die ter-
gende vraag wat telkens na die lees van geskiedenisse gevra word: En wat het 
toe van húlle kinders en ander betrokkenes geword? Heese kom ook daarby 
uit om te sê of die latere Eerste Minister, Louis Botha, Generaal de la Rey en 
President M T Steyn van die Slagtersnekrebelle se bloed in hulle are het, en 
waar die naam Bezuidenhoutsvallei (in Johannesburg) vandaan kom. Hy ver-
tel hierdie storie heeltemal klaar, en met indrukwekkende deeglikheid. Naas 
gedrukte dokumente het hy ook met segspersone wat oor inligting kan beskik 
onderhoude gevoer, sover as in Angola. Hy het ook in 1971 die samewerking 
van Rapport gekry vir navrae en Slagtersneknasate het gretig saamgewerk. Sy 
gegewens het hom ook in staat gestel om De Villiers en Pama9 se Geslachtregis-
ters waaraan Theal glo ’n groot aandeel gehad het (p. 11), en waarvan die titel 
nie konsekwent gespel word nie, te korrigeer en aan te vul, en by dié boek in 
te sluit (pp. 261-267). 

8 K Schoeman, Seven Khoi lives (Pretoria, Protea, 2009), p. 32.
9 CC De Villiers & C Pama, Geslagregisters van die ou Kaapse families (Kaapstad, Balkema, 1981).
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Slagtersnek en sy mense is meer as net ’n relaas van daardie noodlottige ge-
beure van 1815. Dit wys ook in besonderhede in watter mate ’n gemeens-
kap so ’n gebeurtenis absorbeer. En die betekenis van die Slagtersnekrebellie? 
Daarby kom Hesse nie uit nie. Is dit omdat daar nie werklik sin van sulke 
gebeurtenisse gemaak kan word nie?

Kort voor druktyd het New Contree verneem van prof. Van Rensburg 
se afsterwe. Met die publikasie van hierdie resensie wil ons graag hulde 
bring aan een van Afrikaans se grootste geeste.

As ek die begeerte mog waag, sou ek dit graag so wil hê dat die engel wat 
my kom haal huis toe, my daar bring met die verslag: “Ek het hom by sy werk 
gekry”.

CJ Langenhoven, Ons weg deur die wêreld, 1913

 


