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Hoofstuk 3 

Brokkies oor Roelf en Sarie se 

stamouers  

 

Oriëntering 
 
Dit sou baie interessant gewees het indien 'n storie oor elkeen van die 
voorgenoemde stamouers ingesluit kon word. Waar geslagsregisters oor 
vanne opgestel is, soos dié oor die Du Preezs, Van der Walts, Krugers, 
ens., word daar gewoonlik 'n storie oor die stamouers ingesluit. Al daardie 
stories kan nie hier opgeneem word nie, want dit sou te lang dokument 
tot gevolg hê. Daar is in die verlede ook nog nie veel nagevors oor 'n 
aantal van die stamouers nie en sulke navorsing is nie ingesluit in hierdie 
projek nie.  
 
 
Hieronder word interessante brokkies ten opsigte van enkele stamouers 
ingesluit. Dit is nie volledige beskrywings ten opsigte van die betrokke 
stamouers nie, maar slegs bepaalde brokkies. Die doel met die brokkies 
inligting is om iets weer te gee oor die mense en van die omstandighede 
aan die Kaap. Daar moet egter steeds in gedagte gehou word dat 
negatiewe gedrag maklik op rekord geplaas is, terwyl goeie gedrag nie 
maklik die rekords sou haal nie. 
 
 
Vir die ervare familienavorser sal hier niks nuuts wees nie, want bykans al 
die inligting hieronder is reeds op een of ander wyse gepubliseer. Oor 
party van die mense is daar reeds baie geskryf. Die inligting word hier 
weergegee sodat dit maklik toeganklik is vir die Du Preez-familie wat nie 
navorsers is nie. 
 

1. VOOROUERS IN EUROPA 
 

Johannes Pretorius (1642 – 1694) kom in die Kaap aan in 1666. In dieselfde jaar vertrek hy na Mauritius 

waar hy as sieketrooster en later sekunde dien. In 1699 keer hy terug na die Kaap. Aan die Kaap was hy vir 
tydperke, onder andere, Lid van die Burgerraad, Lid van die Huwelikshof en Weesmeester. Hy trou in 1673 met 
Geertruijda Meyntjes/Meyntings/Menthing en na haar dood met Johanna Victor. Daar is uit die twee huwelike 
ses kinders gebore. Johannes se Europese voorgeslagte is soos volg

1
: 

 
o –b Schulte (of Schout), Wessel: Schout kan, onder andere, “leier” beteken. Hy word ingeskryf as 

teologiese student in 1636. Tydens sy teologiese studies aan die Universiteit van Leiden verlatyns 
Wessel sy naam na Wesselius Praetorius. Na sy opleiding was hy predikant in die dorp Emmerick in 
Duitsland. Hy was getroud met Josyntgen Claesdochter

2
 (Josina, kleindogter van Lourens van Egmond). 

Wessel of Wesselius is in 1664 oorlede. Die egpaar het agt kinders gehad, waarvan die oudste seun 
Johannes (hierbo) was. 

 

In hierdie hoofstuk 
 

1. Voorouers in Europa -  
     bl. 29  

2. Dienste in gemeenskap 
     – bl. 30 

3. Siektes en onnatuurlike 
     Sterftes – bl. 32 

4. Misdaad – bl. 32 
 

5. Egskeidings – bl. 33 
 

6. Buitehuwelikse kinders –  
     bl. 34 

7. Verhoudings en huwelike 
     met gekleurdes – bl. 35 

8. Knegte – bl. 36 
 

9. Merkwaardige vroue –  
    bl. 37 
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o –c Schulte, Barend Wesselzoon: Gebore Nedersakse, Bentheim, Schüttorf in 1596. Skoenmaker, 
o.a. te Leiden waar hy sy naam verhollands het na Schout. Hy trou op 6 Mei 1612 met Aaltje 
Jansdochter en op 19 April 1643 met Annetgen Jacobsdochter van Egmont. Hy en sy tweede vrou is 
oorlede tydens 'n pes-epidemie in 1668/69. Wessel of Wesselius hierbo was Barend se oudste seun. 

o –d Schulte, Wessel. Woon in Schüttorf, Bentheim, Nedersakse. 
 

Harmen Jansz Potgieter (c. 1635 – c. 

1707) is gebore in Nordhorn, Wesfale, Duitsland. 
Hy was in 1663 reeds in die Kaap. Hy was 'n smid 
en vestig hom te Stellenbosch. Hy trou met 
Isabella (Beeltjie) Frederiks van Marano, Suid-
Tirool, wat oorlede is in 1711. Hulle het agt 
kinders gehad. Jan Harmensz se Europese 
voorgeslagte is soos volg

3
:-   

o -b Potgieter, Jan (Johannes): Gebore 
Nordhorn, Wesfale, Duitsland. Trou in 
1634 met Schwerne Lodden, dogter van 
Swenne Von Lodden van Frensdorf. Jan 
was ook Ossenjan of Kettel Johan 
genoem.  

o -c Pottgeter, Hermann: Hy word ook 
genoem Nesen Hermann, waarskynlik na 
sy moeder, Nese (Agnese). Hy is gebore 
c. 1590 en in 1667 word sy naam in 
Nordhorn aangetref as Hermann 
Pottgeter, burgemeester van Nordhorn. 
Reeds voor die dertigjarige oorlog is hy 
getroud met Tryne, stiefdogter van Gerdt 
Arents. Hy was ook lid van die Nordhorn 
Skoenmakersgilde.  

o -d Potgeter, Kettel Hermann: Ook 
Kettelhermann genoem. Hy was getroud 
met Agnese Scholten, 'n dogter van 
Scholten Von Bimolten, wat van 
Bimolten afkomstig was. Hulle woon op 
Ossenhoek, maar in die oorlogstyd woon 
hulle by sy stiefouers op die Scholten 
boerdery. Agnese was ook Nese genoem. 
Slegs die een kind uit die huwelik, gebore 
c. 1590, is bekend.  

o -e Potgeiter, Bernd: Getroud met die 
dogter van Heinrich Keteler. Bernd kom 
van Essen op die Ruhr, na Nordhorn wat 
in die Graafskap Bentheim, Duitsland, 
geleë is. In 1546 is sy naam in die 
Burgerboek daar ingeskryf en in 1577 

word hy nog daar in 'n akte genoem. Sy skoonpa Hynrich Ketelr, of ook Kettel Hinrik genoem, woon 
omstreeks 1500 tot 1537 in Ossenhoek.  
 

o -f Diederik (1541) : -g Gerhard (1493): en -h Hermann (1463).  
 

2. DIENSTE IN DIE GEMEENSKAP 
 

Pieter Boshouwer was aangestel as “geregtsbode, aanspreker en bidder by begrafnisse” op 

Stellenbosch.  
 

Name en Vanne 
 

Aanvanklik is vanne dikwels nie gebruik nie. Die name is 
aangedui as noemnaam en wie se kind die persoon was. 
So sou 'n seun se naam Jan wees en hy is die seun van 
Jacob. Dan sou hy bekendstaan as Jan Jacobsz – Jan 
Jacob se zoon. 
 
Kyk, byvoorbeeld, na die naam van Harmen Jansz 
Potgieter hierlangsaan. Hy was Harmen, die seun van 
Jan – Jans-zoon. 
 
Met dogters is die patroon nie so konsekwent gevolg 
nie. Mens kry wel iets soos Jacobsd – Jacob se dochter.  
In ander gevalle is die “z” soos vir zoon ook vir die 
dogter gebruik. 
 
Daar was so baie seuns van Jan, Jacob, ens. dat begin is 
om hulle te identifiseer deur, byvoorbeeld, die plek 
waarvandaan hulle gekom het. So het Claas Jansz wat 
van Rynsburg afkomstig is, Claas Jansz van Rensburg 
geword. 
 
Vir 'n baie lang tyd het getroude vrouens hulle “vanne” 
behou. Dit is dus niks vreemds om te sien dat Suzanne 
de Vos die “huisvrouw” van Pierre Jacob was nie. 
 
Die vernoemingspatroon wat tot 'n groot mate ten 
opsigte van kinders gevolg was, is soos volg: 
Eerste seun:          Oupa aan vaderskant 
Tweede seun:       Oupa aan moederskant 
Derde seun:          Vader  
Eerste dogter:      Ouma aan moederskant 
Tweede dogter:   Ouma aan vaderskant 
Derde dogter:      Moeder 
 
Die verdere kinders is dikwels na ooms en tantes 
vernoem. 
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Hermanus Bosman: Hy was aangestel as sieketrooster, eers op 'n skip en toe aan die Kaap te 

Drakenstein (Paarl) wat hoofsaaklik Franssprekend was. Hy was reeds Frans redelik magtig toe hy in die Kaap 
aankom. Hy het ook onderwyser, voorleser en voorsanger in die kerk te Drakenstein geword. 
 

Barend Burger: Hy was in Drakenstein (Paarl) kaptein 

van die Burger Dragonders. Aan die einde van 1698 is hy 
aangewys as een van die Heemrade van Drakenstein.  
 

Dirk Coetzee was 'n Heemraad. Tot kort voor sy dood in 

1722 was hy herhaaldelik kerkraadslid van die gemeente 
Stellenbosch, eers as diaken en later as ouderling.   Van 1706 
dien hy as Kaptein van die Burgerinfanterie. In 1719 word hy 
Kassier van die Burgerkrygsraad. Op 66-jarige leeftyd 
versoek hy om van sy amptelike pligte onthef te word en 
toegelaat te word om in Kaapstad te gaan woon. 
 

Jacob Coetzer was vir ongeveer 20 jaar lid van die 

Burgerraad te Stellenbosch en Drakenstein. Sedert 5 Mei 
1733 was hy Kaptein van die burger dragonders in 
Stellenbosch en Drakenstein. 

 

Louis Cordier was een van die eerste ouderlinge van die 

Franssprekende Gemeente Drakenstein. 
 

Jacques de Savoye was een van die afvaardiging van 

vyf Hugenote wat op 18.10.1689 onder leiding van ds. Pierre 
Simond vir goewerneur Simon van der Stel besoek het om 'n 
eie gemeente en kerkraad vir die Hugenote te bepleit. 
 

Francois du Toit het as Heemraad en as ouderling van 

die gemeente Drakenstein gedien. Hy was ook betrokke by 
die verset teen W A van der Stel, maar kon daarin slaag om 

die goewerneur se handlangers te ontwyk. Hy is in sy afwesigheid na Mauritius verban, maar die vonnis is nooit 
uitgevoer nie.  
 

Harmen Jansz Potgieter was aktief in die openbare lewe as "wagmeester" van die artillerie en 

Heemraad. 
 

Johannes Pretorius: Hy was 'n diaken en ouderling, lid van die Burgerraad, Lid van die Huwelikshof, 

Weesmeester en later Kommissaris van Huweliksake en die Brandweer. 
 

Pierre Rossouw was een van die eerste kerkraadslede van Drakenstein en was ook 'n Heemraad. 

 

Claas Jansz van Rensburg is in 1709 aangestel as Korporaal van die Drakenstein Infanterie 

Kommando en in 1710 is hy bevorder na Sersant.
4
 Hy is in 1723 uit sy pos van Sersant in die milisie afgetree 

weens sy "kranksinnigheid"
5
.   Hoewel daar nie presies vasgestel kan word wat verkeerd was nie, moes daar tog 

rede gewees het want sy swaer, Schalk Willem van der Merwe, was die Heemraad wat sy ontslag versoek het. 
 

Willem van Zyl is op 19 Desember 1719 deur die Politieke Raad aangewys as Heemraad te Drakenstein. 

 
 

 

Brokkies oor bepaalde 
poste en dienste 

 
Burgerraadslede was burgers wat op die 
hoogste politieke liggaam, die Politieke Raad, 
gedien het en wat ook bepaalde funksies in 
die Raad van Justisie vervul het.  
 
Heemrade het bestaan uit burgers wat saam 
met die Landdroste plaaslike  aange-
leenthede in die distrikte behartig het. 
 
Militêre range: Eers was daar 'n mengsel van 
kompanjiesoldate en burgers by militêre 
bedrywighede betrokke. Daar was heelwat 
militêre posisies aan burgers toegeken. 
Mettertyd het 'n kommandostelsel ontstaan 
waarin die burgers grootliks vir hul eie 
verdediging verantwoordelik was. Die 
rangstruktuur, soos dié van kommandant, 
het met hierdie militêre bedrywighede 
verband gehou. 
 
Veldkornette: Distrikte is in 'n aantal wyke 
verdeel, waarvoor veldkornette die  militêre 
en 'n hele aantal burgerlike pligte moes 
vervul. 
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3. SIEKTES EN ONNATUURLIKE STERFTES 
 

Jacob Cloete was afkomstig van die omgewing van Keulen in Duitsland. Hy was een van die vroegste 

Vryburgers van 1657. Later is hy terug na Europa, maar hy keer weer terug na die Kaap as 'n korporaal. Hy is 
naby die Kasteel vermoor op 23 Augustus 1693.  
 
 

Jacob Nortje (Nortier) was afkomstig vanaf Saint-Blaise naby 

Guines, Picardie, Vlaandere. Hy kom op 25.4.1688 met die Oosterland in 
die Kaap aan. Aanvanklik was hy saam met sy broers in diens van Jacques 
de Savoye en daarna as kneg op die plaas van Matthys Greeff. Op 4 Junie 
1743 het hy vermis geraak en op 12 Junie 1743 is hy op die wal van die 
Bergrivier dood aangetref. Die lyk is deur die chirurgyn Coenraad Maynier 
ondersoek en hy het bevind dat Nortje hom doodgebloei het. Die slagaar 
aan sy regterarm was afgesny en die bevinding was dat hy selfmoord 
gepleeg het. Nortje was nagenoeg 80 jaar oud en het finansieel gesukkel. 
Die feit dat die slagaar van die regterarm afgesny is het die vraag laat 
ontstaan of hy links was. Mev. Juna Malherbe van die Hugenote Museum, 
het aangedui dat sy van mening is dat hy linkshandig was

6
. 

  

Hans Ras, die tweede van Trijn Ras (Catharina Ustinghs) se vyf mans, is oorlede c. 1671 nadat hy aangeval is 

deur 'n leeu. (Haar derde man, Francois Champelaar, is vermoor en haar vierde man, Lourens Cornelisse, is 
deur 'n olifant doodgetrap.) 
 

Gerrit Jansz van Deventer en Ariaanje Jacobs: Een van Gerrit of Ariaanje het porfirie 

(porphyria variegata) die land ingebring. Vier van hulle kinders het porfirie gehad, nl. Jacomyntje (b2) getroud 
met Cornelis van Rooyen; Aletta (Altyn) (b3) getroud met Pieter Willem Nel; Johanna Margaretha (b4) getroud 
met Philippus Snyman en een van die seuns wat nie geïdentifiseer is nie, maar óf Jan Gerrit (b1) óf Jacob 
(Gerrit) (b5) moet wees. Ariaanje Jacobs het in 1688 as een van agt weesmeisies in die Kaap aangekom uit 
Holland op die Berg China. Sy was 18 jaar oud en het haar erfgeld saamgebring. Sy het uit die Gereformeerde 
Weeshuis, vroeër geleë aan die Oudse Wagenstraat, Rotterdam, gekom. 
 

Geertjen (Margaretha) Gerrits (Grietjie Grof): Grietjie Grof was die vrou van Jan Coenraad 

Visser. Tydens 1692 het Grietjie op 'n dag uitgevaar teenoor die slaaf Claas van Malabar omdat hy nie betyds 
hout gekap het sodat sy kon bak nie. Sy wou nie glo dat hy besig was om beeste te soek nie. Claas was 
woedend en het vir haar gesê: "Jou ouden hond gij moogt se dan selvs gaan halen!". Toe Grietjie hom met 'n 
“houtjie” wou slaan, het hy teruggeslaan met die byl wat in sy hande was. Die slavin, Marij van Koromandel, 
wat hiervan getuie was, het begin gil, "Baas, baas! Moeder is dood! Moeder is dood!" en Visser en ander mans 
het vir Claas oorrompel terwyl hy nog besig was om na die lyk te kap. Hy is veroordeel om geledebraak te word. 
 

4. MISDAAD 
 

Pieter Bekker: Pieter is in 1701 vir 10 jaar na Mauritius verban as straf vir die aanranding van sy offisier 

Jan Stevensz Bothma. Hy was op Robbeneiland aangehou totdat hy per skip na Mauritius gestuur kon word.  Hy 
ontsnap vanaf Robbeneiland en is om geen bekende rede nie weer gearresteer nie. Hy het blykbaar aan die 
Kaap rondgeswerf en het vier kinders tussen 1702 en 1710 gedoop. 
 
In 1710 word Bekker weer gearresteer weens die wrede mishandeling van sy slavin, Maria van Ceylon en 
omdat hy in gebreke gebly het om die dood van twee van sy slawe aan te meld. Sy straf is vier jaar in kettings 
op Robbeneiland, daarna verbanning uit alle gebiede onder die beheer van die VOC asook die konfiskering van 
die helfte van sy besittings. Sy gekonfiskeerde goed word op 24.11.1710 verkoop. (Pieter het op een of ander 
wyse weer in Nederland in diens van die VOC getree en na die Kaap gekom. Hy is toe na Robbeneiland verban 
en is daar dood.) 
 

 

Pokke-epidemie 
 

In 1713 was daar 'n pokke-
epidemie waarin baie inwoners 
van die Kaap oorlede is. Die 
siekte het veral onder die Khoi-
Khoi gemaai. 
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Anna Jordaan: Sy is as 14-jarige in 1712 verkrag. Antony van Mosambiek, 'n 25-jarige slaaf, het na die 

opstal gegaan om 'n byl te kry. Hier het hy gehoor dat Anna vir die slawe in die veld kos moes wegbring. Antony 
het haar op pad na die werkers in die veld voorgelê en met 'n mes gedreig en twee maal verkrag. Hy het haar 
die hele nag by hom gehou en sy het eers die volgende oggend daarin geslaag om te ontsnap. Antony se vonnis 
moes as 'n afskrikmiddel dien vir slawe wat soortgelyke voornemens gehad het. Gevolglik is daar eers met 'n 
gloeiende tang op vier plekke uit sy liggaam vleis geknyp voordat hy geledebraak en onthoof is. Die klem in die 
vonnis is op die afskuwelikheid van die verkragting, veral omdat dit deur 'n "hijden" teenoor 'n "Europeesche" 
meisie gepleeg was. 
 

Willem Schalks van der Merwe: Drie weke voor sy troue in September 1668 is hy, Jacob Cloete en 

Jan Verhagemn aangekla van smokkelhandel met die Khoi-Khoi. Die drie beskuldigdes is tot lyfstraf gevonnis en 
die betrokke beeste is gekonfiskeer. Deur die bemiddeling van sekere vriende is die lyfstraf opgeskort en hulle 
is beboet tot  Rds 50.  
 

 

5. EGSKEIDINGS 
 

Jannetje (Jeanne/Johanna) de Klerk: Daar is reeds elders vertel van haar man, Pieter Bekker, se 

oortredings en vonnisse. Die Raad van Justisie het goedgekeur dat Jannetje en Pieter Bekker "gesepereert van 
gemeenskap van goedere, tafel en bed" word.

8
 Jannetje het voortgegaan om nog lank op hul plaas Straatskerk 

net buite Tulbagh te boer.
9
 

 

Frederik of Friedrick Botha het ook bekend gestaan as Friedrich Both en die ”Both” het later Botha 

geword. Hy is op 4 Maart 1653 gebore in Wangenheim, Duitsland. Hy kom in die Kaap aan as soldaat in 1678. 

Strawwe aan die Kaap7 
 
Die Raad van Justisie het aan die Kaap die regspraak beoefen aan die hand van die Nederlandse regstelsel wat 
gebaseer was op die Romeinse Reg. Die strawwe lyk nou wreed, maar het destyds nie verskil van die strawwe 
wat ook in Europa en elders toegepas is nie. 
 
Moord, verkragting en opsetlike brandstigting was onder misdade waarvoor die doodstraf opgelê kon word. 
Daar was egter kombinasies van strawwe.  
 
In die geval van vroue was die doodstraf meesal deur verwurging voltrek. Maria Mouton, wat aandadig was aan 
haar man se moord, is verwurg en haar liggaam daarna “geblakert” – oor 'n vuur geskroei. 
 
In die geval van mans was metodes soos hang, fussileer en ledebraak gebruik om die doodstraf te voltrek. In 
die geval van Estienne Barbier, wat skuldig bevind is aan hoogverraad, moes hy op die kruis gebind word, sy 
regterhand afgekap word en hy daarna onthoof word.  Daarna is sy lyk “gevierendeel” – in vier stukke verdeel.  
Sy kop is op 'n pen by Roodezandkloof geplaas en die vier dele van sy liggaam langs die vier hoofpaaie na die 
binneland. (Dit moes die inwoners afskrik van gewapende verset teen die VOC.) 
 
Die slaaf Jephta van die Kaap, wat Petronella Marseveen verkrag het, is op 'n kruis gebind, ontman, die 
geslagsdele in 'n vuur gegooi en hy is daarna geledebraak.  Na sy dood is hy onthoof en is sy kop op 'n paal by 
die Roodezandkloof geplaas totdat dit vergaan het.  
 
Saam met die doodstraf is ander strawwe ook opgelê, soos byvoorbeeld dat met 'n gloeiende tang vleis op vier 
plekke uit die lyf van die veroordeelde geknyp word. Strafversagting kon ook heel vreemd wees, soos in die 
geval waar die ter dood veroordeelde gevangene se laaste versoek toegestaan en die vergunning gemaak is dat 
hy in 'n kis begrawe mag word in die begraafplaas vir matrose.  
 
Ander strawwe wat vir ander oortredings opgelê is het verbanning na bv. Robbeneiland, Mauritius of Batavië, 
gevangenisstraf op Robbeneiland, die slaan van slawe-oortreders in kettings, ens. behels. 
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Hy word 'n vryburger in 1683 en werk by 'n paar boere. In 1686 is hy by Jan Cornelisz waar hy om 'n kwart van 
die opbrengs werk.

10
 

 
Jan Cornelisz was getroud met Maria Kickers, 'n weesmeisie vanaf Nederland. Toe Jan en Maria in Januarie 
1700 van mekaar skei, erken sy dat Frederik Botha die vader van sewe van haar kinders is. Jan Cornelisz word 
deur Maria as “onbekwaam” beskryf. Terwyl Maria met Jan Cornelisz getroud was het sy verhoudings gehad 
met Ferdinand Appel (by wie sy een kind gehad het) en Frederik Botha (by wie sy sewe kinders gehad het).

 11
 

 
Frederik en Maria word later skuldig bevind aan owerspel, aanhouding en verberging van vee en geweld teen 
ene Claas Das. Hulle word elkeen gevonnis tot verbanning na Mauritius vir 10 jaar, maar hulle moet afsonderlik 
van mekaar op Mauritius wees en moes ook Rds 100 as vergoeding vir die aangehoue goedere betaal. Blykbaar 
het Frederik en Maria c. 1709 teruggekeer na die Kaap toe die buitepos op Mauritius gesluit is.

12
 

 
Jan Cornelisz is in 1713 oorlede en Maria kon toe weer trou. Botha en Kickers trou op 21 Julie 1714

13
 in 

Stellenbosch. 
 

Jan Jansz van Eeden is in Oktober 1671 getroud met Lysbeth Jansz, maar hulle is geskei nadat sy 

skuldig bevind is aan owerspel. Jan trou daarna op 13 Junie 1688 met Maria Russenaar.  
 

6. BUITEHUWELIKSE KINDERS 
 

Jannetje (Jeanne/Johanna) de Klerk: Op 30.9.1714 doop Jannetje (die vrou van Pieter Bekker) 'n 

dogter Johanna DE MAKER, wie se vader aangegee word as Korporaal M De Maker. Hierdie Johanna de Maker 
sou later teenwoordig wees by die plek waar drosterslawe Hercules du Preez (b4c1) en Johanna se man, Louis 
Swart, vermoor het. Nog later sou sy trou met 'n ander Hercules du Preez. 
 

 

Myburgh, Jan Lamberts: Na die dood in 1697 van sy vrou Anna Maria de Laar was hy alleen en het hy 

'n verhouding aangegaan met Lysbeth van Wyk, van onbekende afkoms. 'n Dogtertjie "Aaltje" is gedoop op 23 
Maart 1699. Die getuies was Christiaan Borros en Constant van der Cust.

15
  Wat wel vreemd lyk is dat Lambertz 

met Sophia Zank trou op 16.3.1699 en agt dae later word die dogtertjie uit sy verhouding met Lysbeth gedoop 
op 23.3.1699. Van hierdie kind is niks verder bekend nie behalwe dat sy in die huwelik getree het met ene 
Casper Badenhorst.   
 

Ockert Corneliszoon Olivier: As jongman het hy twee buite-egtelike kinders by Maria Jans Visser, 

vrou van Willem Willemse van Deventer gehad. Hulle was Dina (Kina), *c. 1673 en Cornelis Ockersz, *c. 1674. 
Ockert het as kneg vir Willem Willemse vanaf Deventer gewerk. Willem Willemse skiet in 1692 'n Khoi-Khoi en 
ontsnap na Nederland op 'n Deense skip. Hy keer terug in 1673, maar word nie toegelaat om te land nie en 
word na Robbeneiland gestuur afwagtende 'n besluit van die Here XVII. In September 1675 word 'n siek Willem 
toegelaat  aan die Kaap vir behandeling. Hier vind hy die twee addisionele kinders waarvan Ockert die vader is. 
Hy het sy vrou hof toe geneem en aangekla van "lichtvaardige gedrag". Die twee partye was so kwaad vir 
mekaar dat die Hof van Justisie besluit om hulle na Batavia te stuur op afsonderlike skepe. Hulle is egter teen 
1676 ietwat versoen en reis op dieselfde skip, maar laat Dina en Cornelis agter volgens 'n hofbevel en wel in die 
sorg van sy skoonouers Jan Coenraad Visser en sy vrou, Grietjie Grof. Ockert was egter verantwoordelik vir 
hulle onderhoud.

16
  

 
Inskrywing in Drakensteinse Doopregister 30 Julie 1714: “Johanna dogter van Jannetje de Clercq getrouwde 

vrou zonder egte  vader van het kind, getuijge Jacob Mouton.”
14
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Van der Merwe, Willem Schalk: Hy het 'n verhouding met 'n onbekende slavin gehad. Hieruit is die 

dogter Maria gebore wat in 1696 met Paul Heyns trou. Pieter Cruythoff wat in 1664 die opsigter by die 
Kompanjieskuur was het melding gemaak van 'n slavin by wie Willem Schalk 'n kind gehad het. Willem het haar 
met die bevalling na die kombuisie by die Skuur gebring, haar ten alle tye versorg deur kos te berei en water en 
brandhout te gaan haal. Tydens die bevalling het Willem Schalk vir Cruythoff opgeklop en hom gevra vir sy 
brandewynrantsoen wat hy vir die slavin gebring het.

17
 Die dogter is in dokumente Maria Schalcks genoem en is 

later as slaaf vrygestel. 
 
 

7. VERHOUDINGS EN HUWELIKE MET GEKLEURDES 
 

Pieter van Meerhoff en Krotoa en hul dogter Pieternella en Daniel Zaayman:  

 
Daar is reeds baie oor die twee egpare geskryf en hier word slegs 'n kort oorsig oor hulle gegee. Daar is, 
byvoorbeeld, geskryf in die Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Karel Schoeman se Armosyn van die Kaap 
en ook sy Kinders van die Kompanjie en in Celestine Pretorius se Al Laggende en Pratende. Twee romans het 
ook verskyn, nl. Pieternella van die Kaap deur Dalene Matthee en Eilande deur Dan Sleigh. 
 

Krotoa (1642 – 1674) was 'n Khoi-Khoi van die Goringhaikona stam en haar oom, Harry, was die kaptein 

van die stam. Jan en Maria van Riebeeck het Krotoa, wat toe ongeveer tien jaar oud was, kort na hulle aankoms 
in die Kaap, opgeneem in hulle huishouding. In die Van Riebeeck huishouding het sy Nederlands leer praat en 
het sy met die Christelike Godsdiens kennis gemaak. Sy is in 1662 gedoop.

18
 Sy het, onder andere, gedien as 

kontak tussen Van Riebeeck en die Khoi-Khoi, veral oor die ruil van vee. Sy is ook beskryf as vlot in Nederlands, 
Engels, Frans en Portugees

19
. 

 

Pieter van Meerhoff (Havgard) was afkomstig vanaf Kopenhagen en kom as 'n soldaat van die VOC aan 

die Kaap aan in 1659. Hy onderneem en/of maak ’n aantal verkenningstogte na die binneland mee. Toe Pieter 
27 jaar oud is, trou hy en Krotoa by wie hy toe reeds twee voorkinders gehad het.  
 
Van Meerhoff is intussen aangestel as die opsiener op Robbeneiland waar hy en Krotoa 'n jaar lank woon. 
Daarna is hy opdrag gegee om op 'n ekspedisie na Mauritius en Madagaskar te gaan om handelsbetrekkinge 
daar aan te knoop en om die kus van Mosambiek te verken. Hy is tydens die ekspedisie deur inboorlinge 
vermoor.  
 
Krotoa keer in 1688 terug vanaf Robbeneiland. Sy misbruik drank en lei 'n losbandige lewe. In Maart 1669 word 
sy, vanweë haar wangedrag, na Robbeneiland verban. Sy sterf op 32-jarige ouderdom op 27 Julie 1764. Haar 
lewe was verskeur tussen die lewens van haar stam en dié van die Nederlanders. Daarbenewens het die dood 
van Pieter van Meerhoff haar blykbaar erg getref. 
 

Pieternella van Meerhoff was die derde kind van Pieter en Krotoa. Sy is aan die Kaap gebore omstreeks 

1663 en sterf in 1713 tydens die pokke-epidemie aan die Kaap. As gevolg van die bogenoemde wangedrag van 
Krotoa, is die kinders van haar weggeneem en aan Hendrik Reynst se sorg toevertrou. Later is Pieternella-hulle 
aan die sorg van Bartholomeus Borns en Theuntje Bartholomeus toevertrou en toe die pleegouers na Mauritius 
gaan, moes sy saamgaan

20
. 

 

Daniel Zaayman is gebore c. 1650 in Vlissingen, Nederland. Hy was 'n Vryburger op Mauritius, 

skeepsnavigator, kuiper en timmerman.
21

 Hy is omstreeks 1714 aan pokke dood. Hy was in die Kaap en reis op 
dieselfde skip as Pieternella terug na Mauritius. Daniel en Pieternella trou op Mauritius op 30 Oktober 1677. 
Daar het hulle 8 kinders. So word Pieternella die stammoeder van die Zaaymans. Die VOC besluit om die 
buitepos te Mauritius te sluit c. 1708. Die inwoners kon ’n keuse uitoefen of hulle na Batavië of die Kaap wou 
gaan. Daniel-hulle kies om na die Kaap te kom en hulle kom in Januarie 1709 daar aan. Daniel koop die plasie 
Patrijzen Valleij aan. Daar is hulle albei, soos reeds hierbo genoem, aan pokke oorlede. 
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Hans Christoffel Schnijder en Catharina van Paliacatta, hul seun Christoffel 
Snyman en Marguerite-Therese de Savoye:22

 

 

Hans Christoffel Schnijder van Heidelberg in die Rynse-Palts kom in die Kaap aan voor 1665. Hy het 'n 

verhouding gehad met die slavin Catharina van Bengale, wat ook bekend was as Groote Catrijn. Hy was 'n 
soldaat in die Kaapse garnisoen. Op 30 Julie 1667 is hy verban na Robbeneiland omdat hy nie wag gestaan het 
nie, maar in plaas daarvan gereeld by Groote Catrijn (Catharina van Paliacatta of van Bengale) geslaap het. 
Daarna verdwyn hy van die toneel. 
 

Catharina van Paliacatta of Bengale, ook bekend as 
Groote Catrijn, (c. 1631 – c. 1683) was 'n slavin afkomstig van 

Paliacatta in Bengale en was werksaam in Batavië. In 1656 is sy 
seksueel aangerand in 'n stal deur haar metgesel, Claes van 
Malabar. Om haar te verdedig slaan sy Claes met 'n leer, sy blaas 
bars en hy sterf vier dae later. Sy word ter dood veroordeel, maar 
begenadig en verban as 'n slaaf na die Kaap waar sy in Februarie 
1657 aankom. Sy was die wasvrou van agtereenvolgende 
Goewerneurs van die Kaap. Sy het twee voorkinders gehad, een by 
Pieter Everaerts en een by die bogenoemde Schnijder. Sy was voor 
1672 vrygestel as slavin. Catharina het daarna op 20 Desember 
1671 getrou met die vryswarte Antonij (Jansz) (de Later) van 
Bengale. Antonij van Bengale, Groote Catrijn, haar dogter en 
kleindogter het blykbaar almal omgekom tussen Desember 1682 
en Februarie 1683 in een of ander tragedie. Christoffel Snyman het 
die tragedie oorleef en die groot boedel van Antonij het bygedra 
tot sy opvoeding en erfporsie. 
 

Christoffel Snyman is gedoop op 9 Maart 1669 en oorlede 

omstreeks 1706. Hy word beskou as die stamvader van die 
Snymans in Suid-Afrika, wat eintlik vreemd voorkom omdat hy van 
die tweede geslag aan die Kaap was en in die meeste ander gevalle 
die eerste geslag wat na die Kaap gekom het as stamouers beskou 
word. Hy was een van die min manlike halfslag persone wat in die 
wit gemeenskap ingetrou het.  
 

 Marguerite-Therese de Savoye is omstreeks 1671 gebore 

en kom in 1688 op die Oosterland saam met haar ouers as 'n 
Hugenote vlugteling in die Kaap aan vanaf Aeth in Vlaandere. Sy 
trou omstreeks 1689 met Christoffel Snyman. Hulle het nege 
kinders gehad. 
 

 8. KNEGTE 
 

Barend Buys: Op 26 November 1718 word 'n kontrak 

aangegaan tussen Jacobus van der Heijden en "den soldaat Barent 
Buys" waarin Barend onderneem om aan hom vir 'n jaar diens te 
lewer vir 16 gulden en twee pond tabak per maand, kos en 
huisvesting. Die kontrak verval aan die einde van 1719.  Op 9 Julie 
1720 verbind Barend hom weer as boukneg aan Van der Heijden 
vir 18 maande teen besoldiging van 25 gulde per maand plus 
byvoordele uiteengesit in die kontrak. 

 

 

Knegte23
 

 
Knegte was 'n bron van arbeid aan die 
Kaap omdat daar nie voldoende arbeid, 
slawe ingesluit,  was nie. Vryburgers wat 
hullself uitgehuur het as knegte, het 
bekend gestaan as vryknegte. 

 
Leenknegte was matrose of soldate in 
diens van die VOC, waarmee spesifieke 
kontrakte aangegaan is – gewoonlik vir 
'n jaar op 'n keer, maar wat dikwels 
verleng is vir verdere tydperke. 

 
Knegte is, byvoorbeeld, in diens geneem 
as algemene knegte, bouknegte, 
“onderwysers”, ens. 

 
Die kontrakte het meesal bepaal dat die 
kneg 'n bedrag betaal sal word en 
voorsien sal word van kos, drank en 
goeie huisvesting. Soms is tabak ook 
ingesluit by die loon. In bepaalde gevalle 
is gewerk in ruil vir goedere, soos 
byvoorbeeld klere. 

 
Die stelsel het sy voor- en nadele gehad. 
Soms het die werkgewers nie hulle deel 
van die kontrakte nagekom en die 
knegte betyds betaal nie. Sommige van 
die knegte was op hulle beurt nie juis 
fluks nie. 

 
Heelwat van die soldate en matrose wat 
in diens van die VOC na die Kaap gekom 
het, was eers knegte voordat hulle 
vryburgers geword het. 
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Jacob Coetzer: Hy was 'n huursoldaat in Nederlandse diens. Jacob Kutzer vanaf Seterij by Weenen was 

een van die soldate aan boord van die skip Noordbeek wat in 1709 vanaf Wielingen na die Kaap vertrek. Die 
skip arriveer op 2 Junie 1709 aan die Kaap. Jacob het vir 'n paar jaar as boerkneg gewerk en hy word in 1714 'n 
vryburger. 
 

Christiaan Godlieb Lessing gaan in 1751 'n kontrak met Stephanus Walters aan om hom te dien as 

kneg en die kontrak word telkens verleng tot 1759
24

. 
 

Jan Vorster: Op 7 Julie 1718 het ds. Petrus van Aken van die Paarl-Drakenstein gemeente vir Jan Vorster 

kontraktueel van die VOC gehuur as boukneg om met die bouwerk aan die Paarlse kerk behulpsaam te wees. 
Op 6 Junie 1719 is die ooreenkoms vir nog 'n jaar verleng en dit eindig op 22 Junie 1720 toe die kerkgebou 
voltooi is. Vanaf 22 Junie 1720 tot 1724 het Heemraad Schalk Willem van der Merwe weer vir Jan as boukneg 
by die VOC gehuurleen. 

 

9. MERKWAARDIGE VROUE 
 

Trijn Ras was in werklikheid Catharina Ustinghs/Ufftinex/Ustincx/Oftings wat hierbo genoem is as die vrou 

van Hans Ras. Die “van” is ook op ander wyses gespel. Trijn (c. 1641/42 – c. 1708) van Lubeck in Oos-Holstein, 
kom in die Kaap aan op 25 Julie 1662 aan boord van die 't Hoff van Zeeland. Sy was toe 'n weduwee  en 21 jaar 
oud. Dit is nie bekend waarom Trijn na die Kaap gekom het nie. 
 
Trijn is een van die bekende mense uit die vroeë Kaap. Daar is onder andere oor haar geskryf in die Suid-
Afrikaanse Biografiese Woordeboek deur dr. A J Böeseken

25
, Armosyn van die Kaap deur Karel Schoeman

26
, Al 

Laggende en Pratende deur Celestine Pretorius
27

 en in die tydskrif Familia deur mev. Margaret Cairns
28

. 
Celestine Pretorius noem haar die “Stormvoël van die Kaap”. Hierdie vier bronne en 'n paar ander dokumente  
is benut om hierdie storietjie saam te stel. 
 
Aan die Kaap het Trijn nog vier huwelike gesluit, soos volg: 

o xx 3.9.1662 Hans Ras. Hulle het vier kinders gehad.  
o xxx 16.4.1672 Francois Champelaer, ≈c. 1672. 
o xxxx 29.10.1673 Laurens Cornelissen van Gotenburg, Swede, † c. 1680. Hulle het twee kinders gehad. 
o xxxxx 28.1.1680 Matthijs Michelsz van Stockholm, Swede, † c. 1730. Hulle het een kind gehad. 

 
Binne drie maande nadat sy in die Kaap aangekom het, is Trijn en Hans Ras van Angel getroud. “After the 
forenoon service Hans Ras of Angel, bachelor and free agriculturist, and Catharina Ufftinx of Lubeck, widow, 
who had remained behind from the Hoff van Zeelant, entered into the married state.”

29
 Na die voltrekking van 

die huwelik het die huweliksgeselskap vertrek na Ras se plasie in die oskarre van Thieleman Hendrikx en Frans 
Gerrits met die bruid en bruidegom in Thieleman se kar wat voor gery het. Die kar met die gaste in het die 
ander kar op die pad probeer inhaal en die twee drywers het rusie gekry. Thieleman stop toe en jaag almal van 
sy kar af, maar die bruid en bruidegom het bly sit. Thieleman het toe in 'n woordewisseling met Ras geraak en 
Ras het van die kar afgespring met 'n mes en Thieleman probeer steek. Daarop het Thieleman sy mes uitgehaal 
en Ras gesteek terwyl Thieleman se vrou Ras aan die hare vashou en Ras op twee plekke gewond word. Ras het 
die aanval oorleef. 
 
Hans Ras was 'n Vryburger en het 'n plasie van nagenoeg twintig morg langs die Liesbeekrivier besit. Op die 
plaas het hy en Trijn hard gewerk en vorentoe geboer.  Hans het in 1671 op 'n jagtog gegaan en is deur 'n leeu 
aangeval. Hy het kort daarna beswyk. Hy was 45 jaar oud en laat Trijn met vier klein kindertjies agter. Trijn 
behou die naam Trijn Ras, al was sy later met ander mans getroud. 
 
Die volgende jaar (1672) is Trijn getroud met Francois Champelaer vanaf Gent. Vroeg in 1673 het hy saam met 
sewe ander burgers gaan grootwild jag en hulle is nooit weer gesien nie. Dit lyk of daar redelike konsensus is 
dat hulle deur vyandiggesinde Khoi-Khoi vermoor is. Die wisselvalligheid in Trijn se lewe, wat nou op 30- of 31-
jarige leeftyd al vir die derde keer 'n weduwee is, kom duidelik na vore. 
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In Oktober 1673 is Trijn toe getroud met Laurens Cornelissen, wat blykbaar 'n kneg by Thieleman Hendrikx was. 
Laurens het gaan seekoeie jag en is deur 'n olifant doodgetrap nà Junie 1677. Dit is treffend dat hierdie drie 
mans van Trijn almal, sover ons weet, op 'n gewelddadige wyse dood is. Sy het nou op 36-jarige ouderdom drie 
mans binne vyf jaar verloor. 
 
Dit lyk asof Trijn in hierdie tyd na die “binneland” getrek het en by die huidige Tokai gaan boer het. Trijn is in 
Januarie 1680 vir die vyfde keer getroud en wel met Matthys Michelsz wat blykbaar 'n arm boer in dieselfde 
omgewing waar Trijn geboer het, was. 
 
Teen 1685 het Matthys en Trijn op twaalf morg landbougrond geboer waarop daar reeds 8000 wingerdstokke, 
koring, rog en gars was. Hulle het ook 600 skape en 140 stuks ander vee gehad. Kommissaris Hendrik Adriaan 
van Rheede van Drakenstein, reisende op die verbyvarende vloot, het aan die Kaap aangedoen. In 1685 het Van 
Rheede op 'n binnelandse reis vir Trijn besoek en daaroor verslag gedoen. Hy meld dat sy met haar kneg 
getroud was.  
 
Van Rheede het vertel dat Trijn en 'n dogter die reisgeselskap tegemoet gegaan het met mooi koolkoppe, 
radyse en vars gebakte brood. Hy vertel hoe Trijn drie keer 'n man verloor en dat sy drie keer ryk was en toe 
weer arm. Hy meld dat haar naaste bure vier uur te perd van haar af woon, maar dat dit haar nie pla nie. Oor 
haar kinders was Van Rheede bekommerd omdat hulle van iets soos 'n skool niks geweet het nie. 
 
Eiendomsreg is in 1688 aan Trijn gegee vir die grond by die Steenberge (die latere plaas Zwaanswyk wat tans 
Steenberg is).  Teen 1695 het hulle daar 7 slawe, 185 stuks beeste, 800 skape en 12000 wingerdstokke gehad. 
Hulle verkoop die grond in 1695 en gaan na Weltevrede op die Joostenbergvlakte, tans Joostenburg. 
 
Trijn is oorlede in 1708 toe sy 66 of 67 jaar oud was. Blykbaar was haar boedel ƒ29 027 groot

30
. Die inventaris 

van haar boedel
31

, gedateer 18 Augustus 1708 dui daarop dat Trijn-hulle se boerdery voorspoedig was. Daar 
word melding gemaak van twee hofstedes “met sijn betimmering” te Joostenburg en oor die Bergrivier, wat dui 
op twee plase met verbeterings. Die inventaris is op Joostenburg opgeneem en dit kan aanvaar word dat hulle 
daar gewoon het. Wat graan betref, sluit die inventaris 29 mud tarwe, 10 mud rog en 4 mud gars in. Die vee 
sluit 18 perde, 321 beeste en 939 skape in. Daar was ook 'n perdewa met toebehore. Daar was 12 slawe in die 
boedel. 
 
Trijn se lewe was maar wisselvallig en sy was in Van Rheede se woorde drie keer dan ryk en dan weer arm, voor 
haar laaste huwelik. Dit wil tog voorkom asof dit in haar latere lewe heelwat voorspoediger gegaan het. Haar 
vyfde man oorleef haar met 23 jaar.  
 

Trijntje de Boerin en Beatrix Verwey die “landbouweresse”: 
 

Catharina Gysbertsz Ganzevanger, wat getroud was met Gysbert Dirksz Verwey, was ook bekend as 

Trijntje Theunis en is Trijntje de Boerin genoem. Haar oudste dogter was Beatrix Verwey wat 'n 
“landbouweresse” genoem is. 
 
Gysbert Dirksz Verwey en Catharina Ganzevanger kom voor 1676

32
 met hul drie jong kinders in die Kaap aan. 

Hulle was afkomstig van Milligen, Gelderland, Nederland
33

. Gysbert is waarskynlik kort na hulle aankoms aan 
die Kaap oorlede want Trijntje was teen 1676 reeds 'n weduwee. 
 
Na hul aankoms in die Kaap het hul verskeie kere met die gereg gebots en Trijntje was, onder andere, skuldig 
aan minagting van die hof. Na haar man se dood het sy haar ook skuldig gemaak aan ruilhandel met die Khoi-
Khoi. Sy het ook toegelaat dat amptenare van die Kasteel in haar huis slaap. 
 
Ten einde haar kinders te versorg, het Trijntje aanvanklik kosgangers in haar huis versorg. Sy het ook in 'n 
hofsaak aanspraak gemaak op die nalatenskap van 'n sekere Van Poortvliet wat tot sy dood by haar ingewoon 
en vir wie sy versorg het. 
 
In 1673 het Trijntje aan haar knegte opdrag gegee om twee beeste van die Khoi-Khoi wat in haar beestrop 
geloop het te slag en in te sout. Sy is veroordeel om aan ‘n paal vasgebind te word met ‘n simboliese strop om 
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haar nek en beesvel oor haar kop. Sy moes ook gekasty en gebrandmerk word en is na Robbeneiland verban. 
Daar is beslag gelê op haar eiendom en sy moes vergoeding gee vir die gesteelde vee. Die knegte is gevonnis 
om gegesel te word en dwangarbeid in kettings vir ses jaar te doen. Hulle het ook al hul eiendom verbeur. Van 
die “mees beskaafde” vroue en haar jong kinders het versoek dat Trijntje van die strop-en-brandmerk gedeelte 
van die straf vrygestel word.

34
 

 
Die Kaapse owerheid was baie streng oor die veehandel en wat daarmee gepaard gaan, onder andere, omdat 
hulle op die mees ekonomiese wyse vleis aan die skepe wat in Tafelbaai aandoen moes voorsien. Daarom is 
Trijntje se oortreding in so ‘n ernstige lig gesien. Karel Schoeman meld in ‘n ander verband oor die oneerlikheid 
met die bekoming van vee van die Khoi-Khoi soos volg: “Wat hierdie tipe oneerlikheid betref, het daar oor die 
jare reeds ‘n soort tradisie ontwikkel ...”.

35
 

 
Dit kom in alle geval voor asof Trijntje begenadig is, want in 1676 was sy weer op vrye voet en het sy 
toestemming gekry om suikerbier te brou. 
 
In 1678 word daar na haar verwys as “... de nieuwe boerin ...” Sy het twee erwe in die Kaap besit sowel as die 
plaas Doordekraal aan die Tygerberg.  
 
Trijntje de Boerin is omstreeks 1715 oorlede. Die inhoud van haar boedel is per veiling verkoop vir ƒ17358 
Indiese valuasie. Daar was 'n groot aantal items op die veiling, wat daarop dui dat Trijntje vooruit geboer het. 
Die boedel het, onder andere, 10 perde, 99 beeste, 1311 skape, 'n perdewa met toebehore, 2 ossewaens, 2 
pistole en 6 gewere ingesluit. Haar dogter Beatrix het ook ’n aantal items op die veiling gekoop, insluitende 'n 
vroue saal.

36
 

 
So het Trijntje as 'n merkwaardige en ondernemende vrou 'n sukses van die boerdery gemaak. 
 

Beatrix37 Verwey (c. 1656 – c. 1740) was die dogter van Gysbert (Dirksz) Verwey en Trijntje de Boerin. 

Beatrix is gebore te Woerden in Nederland en trou met Hendrik Olivier, een van die Olivier stamouers op 30 
Mei 1677 te Kaapstad. Hendrik Olivier was van Ouwenkerk, Nederland en hy is omstreeks 1701 oorlede.

38
 

 
In die inventaris van Hendrik se boedel is grond met verbeterings daarop by die Liesbeekrivier, 'n stuk grond 
met verbeterings op aan die Tygerberg, 182 beeste, 1000 skape, 4 perde, 10 mud koring en “... eenige 
huijsmeublen ...” aangeteken.

39
 

 
Hendrik en Beatrix was nagenoeg 24 jaar getroud. Hulle het nege

40
 kinders gehad tussen 1678 en 1698 en nie 

een van die kinders was getroud toe Hendrik Olivier oorlede is in 1701 nie. Beatrix moes toe alleen voortgaan 
met die versorging van die gesin en sy gaan voort met boerdery. 
 
Beatrix ontvang op 9 Februarie 1702 sestig morg grond aan die Tygerberg. Daar het sy saam met haar moeder 
geboer

41
. Die plaas se naam was Klaare Annaesfontijn. Beatrix se boerdery het egter uitgebrei en sy het van 

1703 tot 1707 'n hele paar keer weilisensies bekom.  
 
Na Harmen Jans Potgieter, was Beatrix die eerste persoon aan wie weiregte toegestaan is in die Land van 
Waveren (Tulbaghvallei) toe daar in 1706 aan haar 'n leningsplaas aan die Klein Bergrivier toegeken is. Die 
toekenning is telkens verleng en in 1714 is dit as die vrypagplaas Louisenklip aan haar toegeken.

 42
 Sy het ook 'n 

plaas in die Swartland besit
43

. 
 

Op 12 Desember 1718 het Beatrix 'n testament 
gemaak waarin sy haar kinders, Gijsbert, Jan, 
Aart, Gerrit en Beatrix as erfgename noem. Sy 
het ook aan haar oorlede dogter Anna se man 
Jan Hendrik Cloete en haar dogter Neeltje wat 'n 
weduwee was, elk ƒ1400 bemaak.

44
 

 
Na haar dood, omstreeks 1740, is 'n inventaris vir Beatrix se boedel saamgestel op 30 Januarie 1741

45
. Volgens 

die inventaris het sy ’n huis, wat sy in 1731 bekom het,  in die Kaap en het die huis vier kamers en 'n solder. In 

 

 
Handtekening van Beatrix Verwey 
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die huis is 'n houtkis aangetref met Rds 7988 daarin. Daar was ook interessante items soos 9 skilderye en 'n 
groot Bybel. Sy het ook 30 beeste gehad. 
 
Beatrix was ten tye van haar sterfte nagenoeg 82 jaar oud. Dit kom voor, volgens bogenoemde inventaris, of sy 
een of ander tyd in 1731 of dan daarna, “afgetree” het. Sy was 'n suksesvolle boer en is deur Böeseken en 
Cairns “... The redoubtable Beatrix Verwey...” genoem.

46
 

 
 

 

Slawe aan die Kaap 
 

Daar het vroeg reeds 'n klompie 
slawe in die Kaap aangekom 
vanuit die Ooste. Op 28 Maart 
1658 land die eerste vrag slawe 
aan die Kaap. Hulle is deur die skip 
die Amersfoort gebuit vanaf 'n 
Portugese skip en na die Kaap 
gebring. 

 
Die slawe aan die Kaap het vanuit die Ooste uit verskeie plekke, soos Bengale, gekom. In Afrika is slawe van 
plekke soos Angola, Guinee, Madagaskar en Mosambiek verkry. 
 
Die slawe is meesal genoem volgens 'n naam wat aan hulle toegeken is en hulle plek van herkoms. So sou mens 
kon praat van September van Angola. Die slawe wat aan die Kaap gebore is was gewoonlik, soos andere wat in 
die Kaap gebore is,  aangedui as “... van die Kaap”. 
 

Jaar Europese 
Vryburgers 

Burgers se 
slawe 

Vryswartes Totaal 

1670 125 52 13 190 

1690 788 381 48 1217 

1730 2540 4037 221 6798 

1770 7738 8200 352 16290 

1798 c. 20 000 25754 c. 1 700  c. 47454 
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