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NOG EEN"S DE OVERGA~ TG VA~ DE KAAP
KOLO}\lE. 

In D e Z n i d - A f r i k a a n s c h c P o . t van 1 ti 
l\lei l.l. wordt, naar aanleidil g van de plannen te 
Kaapstad, om in het volgend jaar feestelijk te 
herdenken den dag, waarop voor een eeuw Je 

ederland che vlag aan de Z:nid pit:,; van het donkere 
werelddeel moest wijken voor de U n i o n .J a c k, 
de aandacht gevestigu op uitingen in Th e Spe c
t at o r van zeer onlang,;, als zou ons land de 
Kaapkolonie hebben vcrkocht . voor een grooÜ' 
:-;om gelds.'' En juist dezer dagen werd mij uit 
Engeland bericht, dat ook cider.~ in de Brit"cbe 
pers deze meening met eenigcn nadruk weer wordt 
verkondigd, terwijl vaJl Zuid-Afrikaansche zijde mij 
staaltjcH werden medegedeeld van den verkeerden 
invloed, welken de verkoop-legende heeft gebad en 
11og steeds heeft op de stemming van sommige 
Afrikaanders, niet t gen Xederlander,;, maar tegen 
:Nederland en van de hamlige wijze waarop zij 
w01·dt gebruikt door de ~edcrland,;chen invloed 
duchtende jingo's. 

Genoe"' redenen voor mij. om op de gebeurte
nissen, welke geleid hebben tot den voor Zuid
~\JL'ika en voor den Nederlandt'cheu tam noodlot
tigen overgang, than.' nog even terug te komen. 

ln mijn tweede voordracht over deze aangelegen
heid, welke lJlijkt te zijn niet alleen een zuiver 
wetcnschappclijk-geschiedkund ig. maar nog steeds 
ook een practisch uelang, die gebouden in de alge-
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meene vergadering van het In dis c h Genoot
schap op 29 October 1901, nam ik, toen ik aan 
het slot de resultaten van mijn hernieuwd onderzoek 
samenvatte, natuurlijk de mogelijkheid aan, dat 
voortgezet onderzoek van mij of van andere mijne 
opinie zou kunnen doen wijzigen. 

Ik heb inderdaad mijn onderzoek voortgezC't, 
ni.et het minst onder vriendelijken aandrang van hen, 
die. zelven met mij meegaande in mijne conclu ies, 
toch op enkele punten gaarne nog nadere gronden 
zagen aangegeven, welke ook bij anderen mogelijken 
twijfel zouden kunnen wegnemen. Al de resultaten 
van mijn nieuw onderzoek zal ik hier niet geven: 
de waarde toch er van ligt vooral in de door mij 
gevonden documenten zelve en ik kan deze natuur
lijk niet alle in dit weekblad gaan publiceeren. Er 
zal trouwens elders gelegenheid zijn, ze in extenso 
bekend te maken. Alleen wil ik, nu de verkoop
legende van Engelsche zijde weer wordt opgewarmd, 
hier een enkele aanvulling geven op twee mijner 
in het In di s c h Ge n o o t s c hap uitg·esproken 
stellingen: de beide conclusies nl., waarop alleen 
het aankomt bij de beantwoording der vraag, of er 
rechtmatige redenen voor verontwaardiging bestaan 
voor de houding der Nededandsche autoriteiten in 
zake de los ·cheuring der kolonie van het Moederland. 

Die Nederlandsche autoriteiten zijn in de eer::~te 
plaats de stadhouder Willem V en diens zoon, 
koning Willem I. Zij hebben vervuld de rollen der 
hoofdpersonen en waren de grievende beschuldigingen 
gegrond, welke ten opzichte der hter bedoelde 
gebeurtenissen zijn geuit geworden, deze zouden op 
hu n n e hoofden in de allereerste plaats neerkomen. 
De laatste der N ederlandsche stadhouders toch 
teekende de bekende aanschr~jving uit Kew van 
7 Februari 1795, waarbij de gouverneurs enz. der 
verschillende Nederlandsche overzeesche bezittingen, 
o.a. der Kaapkolonie, werden gelast, om Engclsche 
troepen en schepen toe te laten, "en dezelve te 
considereeren als troepen en schepen van eene 
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mogendheid, die in Vl'iendschap en alliantie i met 
hunne Hoog Mogenden en die komen om te beletten, 
dat die kolonie door de Fransehen werden geinva
deert". En Nederlands eerste koning gedoogde 
niet alleen, dat werd gesloten het Londensch 
tractaat van 13 Augustus 1 14, waarbij de Kaap 
aan Engeland werd afgestaan. maar zelf nam hij 
een overwegend aandeel in de mondelinge en schrif
telijke onderhandelingen over deze conventie, welke 
door hare zonderlinge inkleeding. maar daardoor 
ook alleen, gereede aanleiding gaf, om aan een 
verkoop der kolonie te denken. Staat Nederland 
werh:el~jk schuldig aan de aanklacht, dan taan dit 
genoemde Oranjevorsten in de eer te plaat . 

l\Iijn oordeel over deze punt 'n dan vatte ik 
samen in stelling I en V, in October 1901 ver
dedigd. Zij luiden aldus: 

"1 °. De aanschrijvingen van \Villem V uit Kew 
van 7 Februari 1795 droegen een niet wettig 
karakter en konden gevaarlijk in hare gevolgen 
z~jn . 1\laar de Oranjevorst had hierbij geen staat -
vijandelijke bedoelingen; en zijne houding wordt 
verklaard en kan grootelijks verout ·chuldigd wor
den door het abnormale der tijden .... 

5 °. Er is geen prake van een verkoop van de 
Kaap en verdere kolonii>n bij het Londensch tractaat 
van Augustus 1814: . .''!echt · de vorm en de bewoor
dingen van het tractaat, niet zijn wezenlijke inhûild 
en bedoeling, kunnen tot de meening hebben geleid, 
dat de Kaap, enz. verkocht zijn geworden .... " 

Van deze conclu ies nu behoef ik, ook na mijn 
nader onderzoek, geen woord tcrng te nemen niet 
alleen, maar mijn geloof aan hare Yolkomen juist
heid is daardoor ten zeerste versterkt. 

Ten opzichte der aan chrijving van Kew vroeg 
ik in mijne laatste vo01·dracht ~of Willem V dan 
overtuigd is geweest van de goede trouw der 
Engelsche regeering," toen deze aan den Oranje
vorst beloofde "teruggave der eventueel" op grond 
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dier aanschrijving "in bezit te nemen koloniën van 
de Republiek na den toekomstigen vrede met Frank
rijk, onafhankelijk en onder de wettige regeering
wettig van het door Willem V toen alleen in te 
nemen en dan ook ingenomen standpunt- "zooals die 
in 17 8 mede door Engeland was gewaarborgd." 
Ik Yond de vraag toen moeilijk te beantwoorden, 
al was ik genegen, dit in beve tigendenzin te doen. 
En toch was zij van groot belang : immers hoe 
meer \Villem V overtuigd is gewee t van Engelands 
goede trouw en eerlijkheid in deze aangelegenheid, 
hoe meer zijn houding te verontschuldigen is. 

rre dezen opzichte kreeg ik na October 1901 
bewijsmateriaal in handen, waaruit mij teeds meer 
bleek de goede trouw der Britsche regeering in 
het begin van 1 7 9 5 en tevens ook duidelijker, 
dat Willem V alle reden bad, aan haar goede 
trouw in die dagen te gelooven. 

In de eerste plaats heeft de Brit ehe regeering 
aan hare ambtenaren, welke met de opdracht waren 
belast, te trachten , op grond der Kcwscbe procla
matie de verschillende .... T ederlandscbe koloniën in 
bezit te nemen, te kennen gegeven, dat de inbezit· 
neming, geschiedde zij op grond dier proclamatie, 
zoude dragen het karakter van inbewaringneming, 
van een tijdelijk bezit. 

Onlangs kwam het K o n in k qj k I n s t i t u u t 
voor de Ta a 1-, Land- en Volkenkunde 
v a n N e d e r l a n d s c h - In d i ë door aankoop in 
het bezit van een zeer belangrijk handschrift, dat 
eerlang door den druk gemeen goed voor onze historici 
zal worden. Het is getiteld .J o u r n a 1 o f a n 
expedition to the 1\Iolucca island::; 
under the command of admiral Rainier. 
Het dagboek, hetwelk begint met October 1705, is 
bijgehouden door captain W alter Ca u 1-
f i e 1 d L e n n on, p r i n c i p a 1 e n g i n e e r 
a n d ::; e c r e t a r y t o t h e e x p e d i t i o n en is 
bestemd voor de directeuren der Engelsche Oost
Indische Compagnie. Er bestond dus geen enkele 
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reden - g e st e 1 d dat Lennon de reden Yoor de 
expeditie t e g e n o v e r d e b u i t e n w e r e 1 d zou 
hebben willen verbloemen - dit ook te doen 

• tegenover de bestuurders der Compagnie, 
zoo nauw betrokken bij geheel het optreden 
der Britsche regeering in het Oosten. Nu zegt de 
secretaris van den Engelsehen vlootvoogd het vol
gende : "In consequence of the unfor-een success of 
the French in overturning the Government of 
Holland, and from an apprehen ion of the Dutch 
colanies falling under the dominion of that power, 
an expedition was fitted out at 1\ladra by orders 
from England, f o r t h e p u r p o s e of e c u ring 
the l\Iolucca island to the ancient 
Government of Holland if it again 
s ho u I d b e restored; or, in case of their 
rejecting the offer of our protection, finally to 
rednee them by force." De door mij gespatieerde 
woorden geven jui. t weer de bedoeling der belofte 
van eventueele teru:rgave der koloniën, door En
geland aan Willem V gedaan. De Brit"che regeering 
heeft dus in elk geval tegenover hare vertegen
woordigers in het Oo ten den indruk willen vestigen 
van haar ernst met het geven der belofte. 

l\Iaar - de mogelijkheid bl~jft nu nog open, dat 
zij in 17Q5 ook tegenover hare eigen luidje geen open 
kaart heeft gespeeld, dat zij tegenover hen een chijn 
heeft aangenomen in str~jd met hare werkelijke bed_oe
lingen. Men zou dus willen weten, hoe de bewind lieden 
van die dagen in hunne binnenkameren over deze 
aangelegenheid zich hebben geuit. Ook in dit opzicht 
nu meen ik thans met voldoende zekerheid te 
lnmnen spreken. Een zekerheid, die ik reed lang 
had ktmnen hebben. In L97 toch verscheen reeds 
het boek, waaruit ik haar had kunnen putten, 
maar pas veel later heb ik het leeren kennen. Het 
is deel I (de overige deelen geven geen of weinig 
nieuws over dit punt der Kaap che geschiedeni ) 
der R e c o r d s o f t h e C a p e C o l on y ... . e o -
pied for the Cape Government from 
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the manuscript documents in the 
Pub l i c Record 0 f f i c e, L on don, uitge· 
geven door l\Ic Call Theal. Op blz. 26 komt daarin 
voor een brief van den minister van Bnitenlandsche 
Zaken, Lord Grenville, aan den hertog van York, 
den ook overigens in onze geschiedenis bekenden 
tweeden zoon van George III, die in nauwe aan· 
verwantschap stond tot den Stadhouder. Grenville 
zal tegenover den Britsehen koningszoon toch wel 
open kaart hebben gespeeld, nu hij dezen 
noodig had voor zijne plannen. De missive, waar
van hier sprake is1 dagteekent van 1 Februari 
1795. Z\j wijst vooreerst op het groote belang, dat 
Willem V "should give to the different officers 
and comm anders of the forts and vessels of the Republic 
such orders as may distinctly mark tbe real 
situation in which Ris Serene Highness is placed, 
and may authorize them to avail tbemselves of that 
protèction which His 1\Iajesty is desirons of holding 
out to them according as circumstances may per
mit." Dan meent Grenville, dat de Hertog de 
meest aangewezen man is, den prins van Oranje te 
overtuigen, "in the most indisputable manncr, that 
the line now pointeu out is what He owes as mnch 
to the interests of thc Repnblic, as to those of His 
own House, and of the high dignity with which 
He is invested". En hij vervolgt: "Th ere wo u I d 
be no difficnlty in giving to His 
Serene Highness any assurance that 
H e m i g h t w i s h, t h a t a n y s hip s o f w a r 
o r f o r t s, s u r r en d e r e d i n c o n s e q u e n c e 
of such order,would be restored to the 
R e p u b 1 i c a t t h e c o n c l u s i o n o f a g e n e
r al p e ace, bij w h i c h her indepen den c e 
a n d con st i tution s ho u I d b e secure d." 

l\len ziet ook hieruit, dat wat tot nog toe aan 
den dag is gekomen uit arcbieven en van private 
zijde, steeds wijst hierop, dat de Britsche regeering 
te goeder trouw is geweest met hare belofte aan 
\\ïllem V. Voor twijfel is nog ruimte open, ik 
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erken het; maar die ruimte wordt steeds kleiner en 
komt m~j al buitengewoon klein voor. 

Maar ook al blijtt in dit opzicht een dub i u m, 
door wat ik hierboven mêedeelde wordt in elk 
geval duidelijker nogdan vroeger, dat Willem V geen 
reden had om aan de goede trouw van zijn bond
genoot te twijfelen. 1\Iaar dan ook is de houding 
van den Oranjevorst alweer beter te verklaren, 
alweer meer te verontschuldigen. 

Willem V heeft onvoorzichtig gehandeld en in 
latere jaren heeft hij dit zeer goed gevoeld, wat 
ik met de stukken zoude kunnen aantoonen; maar 
tu schen onvoorzichtig handelen en handelen met 
staatsv~iandel~jke bedoelingen ligt een zoo groote 
klove, dat ze niet in 1én adem genoemd kunnen 
worden. 

Of de Engelsche regeering in haar goede trouw 
is blijven volharden? Ik zon het niet gaarne willen 
toegeven. 1\laar in 1 03 kregen wij in elk geval 
Zuid-Afrika terug en, zooals ik in October Hlûl 
reeds schreef: "De vrede van Amiens maakte 
w a t d e K a a p b e t r e ft geheel een eind aan de 
z.g. inbewaarneming ; en in 1 UG werd de kaap op 
Nederland veroverd in den gewonen zin van het 
woord. 

En nu het tractaat van 1 14. 
Ook van m~jne vroeger uitgesproken meeningen 

op dit punt behoef ik na mijn hernieuwd onderzoek, 
(o a. in het Huisarchief van Hare Majesteit de 
Koningin), geen woord terug te nemen. Integendeel, 
ook nu nog blijf ik bij mijne in 1901 uitgesproken 
opinie : "Dat de Kaap in die dagen definitief aan 
Engeland is overgegaan is niet te wijten aan 
handelingen van .c ederlandsche regeeringspersonen, 
waarover deze zich hadden te schamen." Zij waren 
eenvoudigweg niet vrij in hunne handelingen. 
Engeland legde hun zijn wil op en zij kunden dien 
wil niet ter zijde stellen omdat die wil sterker 



was dan de hunne ; zij mochten zich daartegen niet 
beslist verzetten, omdat dit verzet noodlottige ge
volgen had kunnen hebben en zeker zou gehad 
hebben voor geheel het samen ·tel van J. T cderlandsche 
belangen, dat zij in die moeilijke dageR te behar
tigen hadden. Wil men nader hcwijs, dat geheel 
hunne houding in 1814 ten opzichte van Engeland 
moet worden verklaard uit dit oogpunt, ik meen te 
mogen wijzen cp de volgende zimmede uit een nog 
onuitgegeven brief van Willcm I aan H. Fagel. 
Hij is gedagteekend den 9 Juli 1Hl4, dus midden 
in de onderhandelingen over ~ Tederlands . telling in 
Europa en de teruggave der koloniën. De Oranje
vorst schrijft daarin dan aan een zijner vcrtrouwden 
(die een deel der onderhandelingen Yoerde en tegen
over wicn, - gesteld Willem I bad dit gewild
het niet zoude gebaat hebben, aan de zaak een 
andere glimp te geven dan de juiste), de Oranjevorst 
. chr~jft daarin o.a ...... Vous vous convnincr z ai. é-
ment par la correspondcncc avec 1\Ir. <lc Narreil 
de la position pèniblc dans laquelle nous nous 
trouvon .. Nou savons parfaitcruent quellc est nott·c 
po si ti on et q u e l e p o t d e t c r r c n c p e u t 
résistcr au pot de fer .... " 

In deze enkele woorden ligt de vcrklaring \·an 
wat in de dagen van 1. 14 i gebeurd. I>at Enge
land het toen go d. met ons meende, behoeft niet 
te worden betwijfeld, maar het kon eigen helangen 
natuudUk niet vergeten: .... Howevcr warmly wc 
may feel for the intere.t of Hollanu and however lilie
rally we certainly wi h to act towanls Her, wc must 
not forget the extPnt of ~acrifice we ~hall he called 
upon to make for Her interest in thc approa hing 
. ettlement. And on this account we must Pndeavour 
to combine it with . ome arrangement of dir ct 
advantage to this Countrey ... .'' .:\Iet deze enkele 
woorden wordt de toenmalige Brit.-chc staatkunde 
tegenover • Tederland aangegeven. Zij werden door 
den bijna almachtigen ('astlereagh geschreven aan 
den Engelsehen gezant in Den Haag, lord Clan-
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carty, '11 wel in dez ·lfde mi.·, ivE', waarin de vorm 
der overeenkomst van Augu. tus 1 14 wordt va t
gesteld met bet oog op "tb nee es ity of ha ving 
something to hold forth to the public": men kon 
met de millioenen, welke Engeland zou dienen te 
be teden, niet bU het Parlement aankomen, "witbout 

1 having sometbing to tate in the nature of an 
equivalent.'' 

De leemen pot en de ijzeren pot .... 
Het wa. niet Willem I' schuld dat de inter

nationale st lling van .,. ederland toen geen aud re 
wa . Het i in hem niet te veroordeelen, dat hij 
met die positie rekening hield .... 

Ruim 40 jaren later :;chreef Koning \Villem lil 
aan president Hoffman van den Oranje-Vrij taat 
in een onlangs (7 l\1aart 1 !lOö) door De • .,. i uw 
C o u r a n t gepubliceerden brief: _ :'lfijnheer de 
Pre ident! Omstandigheden, waaraan mijn voor
vaderen even onschuldig waren al de .,.we. hebhen 
de gelukkige bevolking en de bloeiende land treken. 
waarover Gij than het bewind voert, aau hun 
gezag onttrokken . . .. · 

Deze woorden van den Kleinzoon zijn een cho 
van wat de Voorvader aan Fagel chreef. Zij zijn 
juist· en omdat zij ju i t zijn, zijn Oranje en • • eder
land onschuldig aan de cheiding. 

Wat ik nog eens in 't licht meende te mogen n 
te moeten tellen. 

Leiden, Juni 1905. J. E. HERRE .• 
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