Hoofstuk 3
Jan Steenkamp (a)
(? – 1744)
Oriëntasie
Jan Steenkamp het in 1701 as matroos in die Kaap aangekom. In 1706 keer hy terug na Nederland en kom in
1707 weer in die Kaap aan. Hy was eers in diens van die VOC en sedert 1714 is hy ‘n Vryburger en ’n boer. Hulle
woon op die plaas Slot van de Paardeberg.
Hy trou in 1714 met Geesje Visser toe sy nagenoeg 28 jaar oud was. Hulle het vier kinders gehad in ’n huwelik
van omtrent vier jaar. Geesje sterf omstreeks 1719 toe sy na beraming 33 jaar oud was.
Daarna trou Jan met die vyftienjarige Jannetje van Eck. Hulle het tien kinders gehad in ’n huwelik van ongeveer
23 jaar. Na Jan se dood het Jannetje weer getrou en sy is in 1772 in die ouderdom van omtrent 67 jaar oorlede.
Sy en haar tweede man is vermoor.

Genealogiese gegewens
1

a STEENKAMP, Jan: *Onbekend; ≈Onbekend; †Tulbagh, Het Slot 1744 .
2

3

4

5

x Kaapstad 14.10.1714 : VISSER, Gesina (Geesje): *c. 1686 ; ≈Kaapstad 1.9.1686 ; †c. 1719 . Dogter van Gerrit
Jansz Visser en Jannetjie Thielemans.
6

7

8

xx Paarl 19.5.1720 : VAN ECK, Jannetje: *Kaap 1705 ; †Roggeveld 1772 . Dogter van Adriaan van Eck en
Johanna Haester.
[Sy –
9
10
11
xx Swartland 2.4.1747 : TEUTMANN (TREUTMAN/TRAUTMANN), Johann Heinrich : Roggeveld 1772 ]

Erkenning
Dr. C. I. Steenkamp het in die genealogiese tydskrif Familia twee artikels gepubliseer oor die herkoms van Jan
Steenkamp. Die twee artikels word as bronne verstrek waar dit benut word in hierdie hoofstuk.
Dit is met groot waardering dat gebruik gemaak word van die inligting wat dr. Steenkamp beskikbaar gestel
het.
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Heen en weer van Europa na die Kaap
Die eerste aankoms in die Kaap
Op 15 Desember 1700 tree Jan Steenkamp in
diens van die Kamer van Enkhuizen van die VOC
as Matroos. Op dieselfde dag vertrek hy met die
uitvarende skip, die Drechterland op die reis na
13
Batavië . Batavië was die hoofstad van die
destydse Nederlands Oos-Indië en is tans Jakarta
op die eiland Java in Indonesië.
Dr. C. I. Steenkamp meld dat daar aanduidings is
dat Jan reeds vroeër vir die Kamer van Enkhuizen
14
gewerk het .
Die Drechterland was ’n handelskip en die
15
gelysde persone aan boord was 238 . Dit vertrek
vanaf Texel, ’n eiland in die Provinsie NoordHolland en ietwat noord van Amsterdam. Jan
Steenkamp word aangeteken as komende van
Nieuwkerk en daar was nie ’n skuldbrief vir hom
nie.
Die Drechterland kom op 13 April 1701 aan in die
Kaap, vertrek weer na Batavië op 9 Mei 1701 en
kom aldaar aan op 10 Julie 1701. Die reis na die
Kaap duur drie maande en 29 dae.
Jan bly in die Kaap agter. Daar is nie gegewens
om aan te dui waarom hy hier agterbly nie. Dit is
moontlik dat Jan siek was, maar 15 dae nadat sy
skip in die Kaap aankom en voordat die skip weer
vertrek, teken hy ’n kontrak om die vryburger
Hendrik Bouwman as boukneg te dien vir ’n jaar.

Uittreksel uit die skeepsoldyboeke in die Nationaal
Archief te Den Haag oor Jan Steenkamp. Dit bevat
12
gegewens van 1700/01 en 1706 . Sy merk verskyn as ’n
groot plus ongeveer tweederdes van bo.

Jan Steenkomp se herkoms
16

17

In 2005 en 2006 het dr. C I Steenkamp twee artikels oor die herkoms van Jan gepubliseer in die genealogiese
tydskrif Familia. Hy het, by die gebrek aan gegewens wat duidelik aantoon vanwaar Jan gekom het, verskeie
moontlikhede ondersoek en van sy gevolgtrekkings word hieronder weergegee.
18

Volgens die beskikbare dokumentasie was Jan Steenkamp afkomstig van Nieuwkerken, Nieuwkerk of
19
Nieukerk . Soos aangedui in die bogenoemde artikels oor sy herkoms, is daar so baie plekke met die naam
Nieuwkerken of verbandhoudende name dat dit kwalik moontlik is om met bloot die pleknaam as
verwysingspunt te bepaal waarvandaan hy gekom het. Die gevolgtrekking van die skrywer is dat as daar verder
na Jan se oorspong gesoek moet word, dit aangewese is om in Nedersakse, by bv. Neukirchen-Oldenburg te
soek, maar dat die moontlikheid ook bestaan dat hy van Denemarke, Nordrein-Wesfale of die Reinland-Pfalz
afkomstig kon gewees het. Die gemelde artikel bevat waardevolle aanduidings vir verdere soeke na Jan se plek
20
van oorsprong maar daar word nie as ’n feit gestel dat Jan van hier of daar afkomstig was nie.
’n Verdere leidraad wat ontgin kan word, is om deur middel van die Y-DNS-toetse van huidige Steenkamp mans
te bepaal waar die moontlike oorsprong van die Steenkamps is. In ’n genealogiese projek wat aan die gang is, is
21
egter nog nie verslag van toetse op ’n Steenkamp man nie. Terwyl die uitslae van sulke toetse dalk kan help
om die soektog te fokus, sal dit ook nie ’n spesifieke plek aandui nie.
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Jan se naam.
22

Daar word na Jan verwys as Jan Harmen in ’n artikel oor hom . Dit kom voor asof daar nie afdoende getuienis
is dat dit werklik sy naam was nie. In die eerste verwysing in 1700/01 na hom in die soldyboek van die
23
handelskip Drechterland word hy “Jan Steenkamp van Nieuwkerk” genoem . Op sy testament, in die kontrakte
wat hy onderteken het, in die skeepsoldyboeke, in die toekenning van ’n leningsplaas en in die Doopregister
van Drakenstein word sy naam deurgaans aangetoon as “Jan”. Hy het sy tweede en vyfde kind “Jan” gedoop.
Jan het sy sewende kind Jan Harmen genoem en vyf van Jan se seuns wat kinders gehad het, het elk ook ’n kind
Jan Harmen of variasies daarvan genoem. Totdat die teendeel egter bewys is, word volstaan met die naam
“Jan”.
24

Ten opsigte van die Jan Harmen naam, meld dr. C. I. Steenkamp soos volg : “In hierdie verband is dit
interessant dat die voornaam Jan Harmen en die ‘zoon’-agtervoegsel nie noodwendig op ’n eksklusief
Nederlandse taalkulturele agtergrond dui nie. Jan is ’n afkorting van die naam “Johannes”, en beide vorme kom
ook in die duitstalige gebiede voor; so ook die naam Harmen wat alternatiewelik as ’n wisselvorm van Herman
of Harm aangegee word. Ook die ‘zoon’- agtervoegsel van die patroniem het in verskillende vorms algemeen in
die breër Dietse taalverband oorgekom, onder andere ook in die duitstalige gebiede: byvoorbeeld as Harmens
Sohn, oftewel Harmenss of Harmenß.”
Aan die vroeë Kaap, waar die spelling van name en vanne nie so
akkuraat was nie, is Jan se van gespel as Steenkamp,
Steencamp, Stinkham en Steenekamp. Die verkenning van die
moontlikheid dat Jan uit die area van die huidige Duitsland
afkomstig is, bring uiteraard die moontlikheid na vore dat daar
wiselvorme van die Steenkamp van kon gewees het, soos
Steinkampf. Pama bied die betekenis “Plaas met klippe of aan ’n
26
kliprand” aan vir die van Steenkamp . Tans kom die
wisselvorme Steenkamp en Steenekamp voor.
Jan se genealogiese gegewens
Tot dusver is daar geen gegewens wat aandui wanneer en waar
Jan gebore is en wie sy ouers was nie.
Jan se eerste verblyf aan die Kaap
Jan kom dus op 13 April 1701 in die Kaap aan as Matroos in
diens van die VOC. Slegs 15 dae daarna gaan hy ’n kontrak aan
met Hendrik Bouwman dat hy hom as boukneg sal dien vir ’n
jaar. Die kontrak is verleng in Augustus 1702 en gerojeer in
27
November 1702.
Jan bly in diens van die VOC en tree as
leenkneg op.
Hendrik Bouwman was ’n lid van Goewerneur Willem Adriaan
van der Stel se Burgerraad en het Van der Stel nagepraat. Die
plaas Koelenhof in die Wyk Klapmuts van die Distrik
Stellenbosch was teen 1701 in Bouwman se besit. In die stryd
tussen ’n aantal vryburgers en die goewerneur sou Bouwman as
Van der Stel se lakei optree.
Op 7 September 1703 gaan ’n persoon op las van Jan ten
behoewe van hom ’n kontrak aan met Nicolaas Oortmans,
voormalige lid van die Burgerraad, dat Jan hom as boukneg
28
(landboukneg) sal dien . Die kontrak word verleng in 1704 tot
1705. Oortmans besit die plase Ongegunst in die Tygerberg en

Knegte25
Knegte was 'n bron van arbeid aan die Kaap
omdat daar nie voldoende arbeid, slawe
ingesluit, was nie. Vryburgers wat hulself
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. Hulle bly op die diensstaat van die
VOC.
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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29

Oortmanspost aan die Mosselbankrivier .
Daar is nie gegewens in die boek oor die Buiteposte dat Jan in die tye wat hy nie as kneg gewerk het nie, by een
30
van die buiteposte geplaas was nie. Hy het egter in die VOC se diens gebly.
Terug na Nederland
“Op 4 April 1706 vertrek die retoervloot vanaf Batavië onder Kommandeur Jan de Wit vanuit die Kaap na
Nederland met Jan aan boord van die Donkervliet, ’n skip van die Handelshuis Rotterdam. By aankoms in die
Kaap het die Donkervliet slegs 90 manskappe aan boord, veel minder as die gebruiklike 120. Heelmoontlik het
31
die kaptein, Paulus Kroon, besluit om nog matrose te werf”
Op die VOC rekord van Jan word aangedui dat hy na Nederland “Gerepatrieerd” is en dat hy in 1706 uit diens
32
is. Wat Jan in Nederland gedoen het totdat hy weer ingeskeep het, is nie bekend nie.
Terug na die Kaap
Jan word deur die Kamer van Amsterdam van die VOC in diens geneem op 25 Desember 1706 as Soldaat, die
33
34
datum waarop die Kattendijk vertrek na Batavië vanaf Texel . Jan het hierdie keer ’n skuldbrief en sou dus sy
skuld moes afwerk aan die Kaap. Die Kattendijk kom op 16 April 1707 in die Kaap aan na ’n reis van 3 maande
en 22 dae. Die skip vertrek weer op 6 Mei 1707 en kom in Batavië aan op 10 Julie 1707.
In die rekord van Jan se indiensneming, word aangedui dat sy dienste op 3 Julie 1714 eindig omdat hy ’n
vryburger word.

Soldaat en kneg
Jan bly in die diens van die VOC aan die Kaap vanaf 16 April 1707 toe hy hier aanland, vir bietjie meer as sewe
jaar, tot 3 Julie 1714 toe hy ‘n Vryburger word. Dit blyk dat hy die meeste van die tyd totdat hy ’n Vryburger
word, op lening van die VOC by verskillende Vryburgers as kneg gewerk het. Die vryburgers wat knegte op
35
lening geneem het, moes 25% van die knegloon inbetaal by die VOC . In hierdie tydperk wat Jan as kneg werk,
sou hy ook sy skuld afbetaal het, want dit moes betaal gewees het voordat hy ’n Vryburger kon word.
Jan het die volgende kontrakte aangegaan om vryburgers as leenkneg te dien:
36
o Jan gaan in 1707 weer ’n kontrak aan met Nicolaas Oortmans vir wie hy ook tydens sy eerste verblyf
as Boukneg gedien het. Die kontrak is vir ’n jaar teen ƒ12 (Kaapse geld) en voorsiening van kos en
huisvesting. Die kontrak word gerojeer op 24 September 1708.
o Op 1 Oktober 1708 gaan Matthys van den Berg ’n kontrak aan met die soldaat Jan Steenkamp om hom
vir een jaar te dien as Boukneg teen besoldiging van ƒ12 (Kaapse geld) en met voorsiening van “… spijs
37
drank en goede huijsvesting …” . Die kontrak word verleng en in 1711 rojeer.
38
o Op 3 Junie 1711 gaan Claas Maijboom (Meijboom) ’n kontrak aan met die soldaat Jan Steenkamp om
hom vir ‘n jaar te dien as kneg met die gewone bepalings oor kos en huisvesting en teen besoldiging
van ƒ14 (Indiese geld) per maand. Die kontrak word in 1712 gerojeer.
39
o Ernst Mosterd gaan op 29 Junie 1712 met Jan ’n kontrak aan om hom as leenkneg vir ’n jaar te dien
met die gewone bepalings oor voedsel en huisvesting en besoldiging van ƒ12 (Indiese geld) per maand.
Die kontrak is verleng in 1713.
o Jan Steenkamp van Nieuwkerk sluit op 31 Oktober 1713 ‘n kontrak vir ’n jaar met Johannes Visser om
hom te dien as Boukneg teen besoldiging van ƒ13 (Indiese geld) en voorsiening van kos en
40
huisvesting . Dit kom voor asof hierdie Johannes Visser (47 jaar in 1713) die seun van Jan Coenraad
41
Visser en ’n oom van Jan se eerste vrou was.
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Huwelike en gesin
Jan trou op 14 Oktober 1714 in Kaapstad met die 28-jarige Gesina (Geesje) Visser. Sy was die dogter van Gerrit
Jansz Visser en Jannetje Thielemans. Gerrit Jansz Visser kom in 1670 in die Kaap aan vanaf Ommen in
Nederland en trou hier in 1675 met Jannetje Thielemans Hendriks.
Jan en Geesje het vier kinders gehad:
o Margaretha wat getroud was met Floris Smit. S 3 D 3
o Johanna (Jannetji) wat getroud was met Gerrit Nieuwoudt. S 5 D 5
o Jan, wat moontlik vroeg oorlede is.
42
o Geesje , wat moontlik vroeg oorlede is.
Jan en Geesje is albei 18 September 1718 gedoop en was dus moontlik ’n tweeling.

43

Inskrywing in die Doopregister van Drakenstein “Jan en Gijse kinderen van jan Stinkham en Gijse Vissers.
Getuigen Hendrik Gildenhuijsen, ?? en Catharina Olivier.”
Jan se eerste vrou, Geesje Visser, sterf op ’n onbekende datum. Volgens die inskrywing hierbo was sy nog
teenwoordig toe die kinders Jan en Geesje op 18 September 1718 gedoop is. Toe die opgaafrol vir 1719 voltooi
44
is, word Jan sonder ’n vrou getoon . Dit word dus beraam dat sy omstreeks 1719 oorlede is.
Jan trou weer in Drakenstein op 19 Mei 1720 met die vyftienjarige Jannetjie van Eck. Sy is omstreeks 1705
gebore, oorleef Jan en sterf omstreeks 1772. Sy was die dogter van Adriaan van Eck van Amsterdam, Nederland
en Anna Haester vanaf Leiden in Nederland. Die van is soms as Van Neck gespel.

Inskrywing in Huweliksregister van Drakenstein: “Den 19 Maij Jan Steenkampt, Wed. met Jannetje van Nek
45
Jongedogter van Cabo.”
Jan en Jannetjie het 10 kinders gehad:
o Jan wat moontlik vroeg oorlede is. Hy was die tweede kind met die naam.
o Gesina (Geesje) wat agtereenvolgens getroud was met Jan (Jean) Labuschagne en Jan Nel. S4 D1
o Jan Harmen (Harmens) wat eers met Helena van Heerden en daarna met Susanna Minnaar getroud
was. S1 D1
o Caspar Jan Hendrik wat met Leonora Catharina van Aarde getroud was. Sy storie is in die volgende
hoofstuk. S8 D6
o Anna (Antie) wat moontlik jonk oorlede is.
o Lucas wat getroud was met Johanna Zaal. S3 D4
o Wilhelm (Willem) wat getroud was met Hendrina Smit. S6 D7
o Arie Dirk wat moontlik jonk en sonder ’n nageslag oorlede is.
o Gerrit wat getroud was met Hendrina Cecilia Kruger. S4 D4
o Floris, wat in 1762 sonder ’n nageslag oorlede is.

Jan Steenkamp (a)

© R. J. du Preez
Opdatering

27.1.2016

Vordering

25

50

75

95

Daar is in Jan se twee huwelike 49 kleinkinders vir hom aangeteken, waarvan 23 dogters was.

Jan en sy slawe
46

Op 2 Augustus 1725 is drie slawe van Jan gevonnis as gevolg van hulle drosting . (Drosting het heelwat
voorgekom onder die slawe.) Die klagte en strawwe was soos volg:
o Domingo: Ongeveer 28 jaar oud en vanaf Ambon. Hy dros saam met verskeie ander slawe. Hy word
gevonnis om gegèsel en gebrandmerk te word en tot 5 jaar met een been aan ketting.
o Hector: Ouderdom 30 jaar. Afkomstig van Bengale. Hy dros saam met verskeie slawe en is skuldig aan
diefstal en aanranding by Vergelegen en Vishoek. Sy vonnis is om gepronk, gegèsel en op die wang
gebrandmerk te word, die linkerhakskeen moet afgesny word, en die regterbeen in kettings geplaas
word. Hy word na sy eienaar teruggestuur.
o Jonas: Ongeveer 26 jaar oud en afkomstig van Saayer. Hy dros saam met verskeie ander slawe en
pleeg diefstal by Vishoek en Vergelegen. Sy vonnis is om gegèsel en gebrandmerk te word en 1 been in
kettings geplaas te word vir 5 jaar. Hy word na sy eienaar teruggestuur.
Slawe was duur en nie maklik te vervang nie. Hoewel Jan se slawe dus terugkeer, is al drie se bewegings
ingekort met een been in kettings en is een se linkerhakskeensening afgesny.
47

Op 23 Junie 1729 besluit die Politieke Raad na aanleiding van die behandeling van “… twee slaven van de
landbouwers Jan Steenkamp en Jan Botma …” dat dit noodsaaklik is om die sake en “… d' wreetheeden der
meesters over haare leijfeijgenen, waar over al te meermalen klagten werden gehoort …” onder die Landros se
aandag te bring om teen Steenkamp en Bothma op te tree.
In die geval van Jan Steenkamp se slaaf Hector, is hy deur sy medeslawe vasgebind, met sambokke geslaan en
moes hy daarna miswater in die kraal drink. Dit is dieselfde Hector wat hierbo gestraf is weens drosting, ens.
Die slaaf Joseph is op Jan Botma se bevel aan ’n leer vasgebind en met “…gespleeten rottangs op het bloote lijf
wredelijk te zijn gegeesselt …” en daarop reënwater gegee om te drink. Beide slawe is oorlede.
Beide Jan Steenkamp en Jan Botma is op 25 Augustus 1729 deur die Landdros voor die Raad van Justisie
48
aangekla. Jan Steenkamp is gevonnis tot ’n boete van Rds50 en Jan Botma tot Rds100.

Eiendom en woonplekke
Benaderde ligging van Het Slot van de
Paardeberg

Foto van ‘n gerestoureerde huis op ‘n gedeelte van Slot van die
49
Paardeberg

50

Op 4 April 1715 koop Jan die plaas Het Slot van de Paardeberg , Distrik Drakenstein - groot 60 morge en 152
51
vierkant roede – van Claas Maiboom (Meyboom) by wie hy vroeër as kneg gedien het. Die plaas is suid-oos
van Malmesbury geleë en was later in die Swartland Distrik, Wyk Malmesbury. Die plaas het eers aan Dirk van
52
Schalkwyk, wat omstreeks 1713 oorlede is, behoort . Daarna kom dit in die besit van Claas Maaiboom
(Meyboom).
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In ’n artikel oor die restourasie van ’n huis op die plaas, word aangedui dat die oorspronklike deel van die huis
53
54
dateer uit omstreeks 1736 . Daar word in ’n bron aangedui dat Jan op “Het Slot” in 1744 oorlede is .

Boere in die omgewing van Jan se plaas Het Slot van de Paardeberg55

Benaderde ligging van
Groenvlei
56

In 1730 word die leningsplaas Groenvlei in die huidige Distrik Piketberg aan Jan
toegeken:
“Werd door deesen Gepermitteerd aan den land bouwer Jan Steencamp omme
nog voor den tyd van een geheel Jaar met Syn vee te mogen blijven leggen en
57
wiejden in die groene valleij over de picqueniers Cloof …” Die toekenning van
Groenvlei word verleng op 17.1.1734, 30.10.1737, 28.6.1740 en 7.6.1742.

Jan as boer
Hieronder verskyn die gegewens in ’n aantal opgaafrolle van Jan. Die opgaafrolle is gebruik as basis vir
belastingaanslae. Dit kan dus aanvaar word dat daar nie meer besittings aangetoon word as wat daar was nie.
Die gegewens in die opgaafrolle dui daarop dat Jan ’n groterige gemengde boerdery aan die gang gehad het.
Daar is deurgaans heelwat vee. Die gesaaides was veral koring en gars en hy het ’n goeie oes gemaak.
Daar is geen konkrete gegewens daarvoor nie, maar daar is ’n moontlikheid dat hy Groenvlei as weiding
gebruik het.
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Hoewel Jan met ’n hele aantal werknemers van die VOC kontrakte gehad het dat hulle hom as knegte moet
dien, kom daar nie gegewens oor hulle op die opgaafrolle voor nie.
Jan het slawe en knegte as arbeid benut. Oor sommige van die slawe is daar reeds hierbo geskryf. Uit die
gegewens in die opgaafrolle blyk dit dat Jan deurgaans ’n aantal slawe besit het.
58
Die volgende kontrakte is aangegaan vir
Opgaafrolle van Jan Steenkamp
VOC wernemers om Jan as leenknegte te
Distrik Kaap
DRS
DRS
DRS
DRS
dien:
Item
1716 1719 1723 1731 1741
o Jan sluit op 6 Julie 1723 ’n Mans
1
1
1
1
1
59
kontrak met die Adelbors Louis Vroue
1
1
1
1
Pappelen(?) om hom op lening Seuns
1
1
3
7
te dien as Skoolmeester vir ’n Dogters
1
3
2
4
1
jaar met besoldiging van ƒ10 Knegte
(Kaapse geld) en voorsiening van Slawe
7
9
6
6
5
tabak, kos en huisvesting. Die
kontrak word in 1724 hernu.
Perde
9
6
5
14
25
o Op 28 April 1725 sluit Jan ’n
Beeste
54
40
40
40
80
60
kontrak met Jan Goes van
Skape
480
300
500
600
510
Utrecht om hom op lening te
Varke
6
5
dien as Boukneg vir ’n tydperk
van ’n jaar teen vergoeding van
4000
ƒ14 (Kaapse geld) en met Wingerdstokke
Koring
gewen
(mud)
70
100
70
50
140
voorsiening van tabak kos en
10
30
10
41
huisvesting. Die kontrak is met Gars/Rog gewen (mud)
1
2
1
1
1
volmag van Jan aangegaan deur Snaphane
George Willem Henninger. Die Pistole
Degens (Swaarde)
1
1
1
1
1
kontrak is op 1 Mei 1726 rojeer.
Dra
=
Drakenstein
o Hendrik Schoenmaker (Schoe61
man) word op 30 Desember 1726 deur Jan op lening as Boukneg gekontrakteer ƒ14 (Kaapse geld) en
die voorsiening van kos en huisvesting. Die lening word telkens hernu, blykbaar tot in 1732.
62
o Carsten Lander of Sander kom met Jan op 11 Oktober 1734 ooreen om hom vir ’n jaar as kneg te
dien teen besoldiging van ƒ14 (Kaapse geld) en voorsiening van tabak, kos en huisvesting.
63
o Jan sluit op 4 Mei 1736 ’n kontrak met Jan Knok van Steenwedel om hom op lening te dien as kneg
vir ’n jaar teen ƒ13 (Indiese geld) en voorsiening van tee, kos en huisvesting. Die kontrak is op 10 Mei
1737 verleng.
64
o Op 25 Maart 1737 sluit Jan ’n kontrak met Marten Deynhart(?) van Hamburg om vir ’n jaar op lening
hom te dien as kneg met besoldiging van ƒ10 (Indiese geld) en voorsiening van tabak, kos en
huisvesting. (Jacob Kruger teken die kontrak namens Jan.) Die kontrak word op 7 April 1738 verleng vir
’n jaar.
65
Eerste gedeelte van die kontrak met Carsten Lander of Sander op 11 Oktober 1734
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Ander bedrywighede van Jan
In die inventarisse van die boedels van afgestorwenes is daar enkele gegewens oor Jan se transaksies:
o “Aerend Gildenhuijzen” het volgens die inventaris van 8 Junie 1722 aan Jan ƒ40 geskuld vir 5 mud
66
koring aan hom gelewer .
o Jan het aan Jan van der Swijn se boedel van 1 Oktober 1732 (na sy vrou Josina van Dam se dood) Rds6
67
geskuld.
o Aan die boedel van 12 Desember 1739 van Judik Kuip was Jan Rds10 verskuldig. Die skulde in die
68
boedel word aangedui as vir “…arbijdsloon van gemaakte schoenen en geleeverde vellen …”.
Uit die vendusierolle van boedels blyk dit dat Jan ’n hele aantal aankope op die vendusies gemaak het:
69
70
o Boedel van Reijnier van der Sande (3 Mei 1717) : ’n Aantal sakke, ’n koper deurslag en ’n skildery is
aangekoop.
71
72
o Boedel van Elizabeth Wendels (9.5.1719) : Jan koop ’n “… slagtbank met snijhout …” en ’n “fiool” –
’n sierlik gevormde fles met ’n lang nek en klein bol.
73
o Boedel van Burgert Pieterse van Dijk (24.2.1721) : Jan doen groot aankope uit die boedel. Die items
verskaf gedeeltellik ’n beeld van hoe Jan-hulle toe geleef het:
 Mansslaaf Hector.
 Tinborde (12), porseleinskottels (3), botterpot, tinskottels (3), koperketel, vat met bietjie asyn en
‘n trommel (blik, gewoonlik reghoekig, met ’n skarnierdeksel om gebak soos koek in te bêre)
 Stoof, stoel en pottekas.
 Komberse (2), bedlakens (8), tafeldoeke (3), behangsel vir ’n ledekant (bed)
 Perdewa, snaphaan (geweer), ’n hele aantal planke ,wateremmers (2), byle (2) en ’n aantal grawe.
74
o Boedel van Gijsbert Olivier(29.9.1730) : Twee osse.
75
o Boedel van Anna de Coning (16.7.1734) : ‘n Mansslaaf Philip van Batavië”.
In 1725 word dit onder die Politieke Raad (die
hoogste gesagsliggaam aan die Kaap) se aandag
gebring dat daar ’n aantal burgers van die distrikte
Stellenbosch en Drakenstein (Paarl) is wat nie
eiendom in die Kaap besit nie, maar wat daar hul
militêre verpligtinge aldaar nakom. Die gevolg is dat
die burgers nie in hul tuisdistrikte deelneem aan die
kommando’s teen die “… Bosjesmans Hottentots en
drossers …” nie en so die militêre optrede in daardie distrikte verswak. Onder die burgers wat genoem word, is
die naam van “… Jan Steenkamp aan de Paardeberg …”. Na bespreking het die Politieke Raad besluit om die
76
saak daar te laat.

Gemeenskap
Brokkie:Die kerk
Die Gereformeerde (later Hervormde en tans NG-) Kerk was die enigste kerk wat die VOC in sy “kolonies”
toegelaat het. In Nederland was hoogstens 37% van die bevolking lidmate van die Gereformeerde Kerk. Die
koloniste (amptenare en vryburgers) aan die Kaap was egter nie almal Gereformeerd nie, maar heelwat het uit
verskeie ander denominasies gekom, terwyl ander onkerklik en ongelowig was. Veral die Lutherane het
aangedring op hul eie kerk, maar dit neem tot 1780 voordat die VOC daartoe toestem.
Omstreeks 1700 was daar 100 Gereformeerde lidmate in die Kaap (Kaapstad later) uit 1180 volwasse koloniste
en amptenare – nagenoeg 8%. In Stellenbosch was daar 50 lidmate of 25% van die inwoners van die distrik. Die
Franse Hugenote in die Drakenstein gemeente die persentasie lidmate daar beter laat lyk met nagenoeg 50% of
100 van die inwoners in die gemeente se gebied.
Daar word ook na die Stellenbosche kerk as ’n “vrouwenkerk” verwys al het mans by verre die meerderheid
77
van die koloniste uitgemaak. Karel Schoeman noem in Armosyn van die Kaap II dat dit nie ’n vreemde
verskynsel was nie en dat die posisie van ’n “vrouwenkerk” ook in Nederland en Batavia voorgekom het.
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Daar kon nie inskrywings oor die lidmaatskap van die kerk opgespoor word vir Jan en sy vroue nie. Vanaf 1715
tot 1727 is Jan se kinders uit beide huwelike in die kerk in Tafelvallei gedoop en vanaf 1729 word die latere
kinders in die kerk te Drakenstein gedoop. Die opmerking hierbo in 1727 oor Jan se voorkeur om sy militêre
verpligtinge in Tafelvallei na te kom en die dope van die kinders aldaar, dui op ’n voorkeur om sy “besigheid” in
Tafelvallei te doen.
Die kerk aan die Kaap het egter nie dope en huwelike beperk tot lidmate nie. Indien Jan in Europa aan ’n ander
kerk behoort het en nie by die Gereformeerde Kerk in die Kaap wou aansluit nie, het dit nie verhoed dat die
kinders gedoop kon word nie.
Op 16 April 1707 kom Jan op die Kattendijk (Cattendijk) in die Kaap aan. Op 17 April 1707 oorhandig die kaptein
78
van die Kattendijk die pos uit Nederland aan die owerheid in die Kaap . Tussen die pos is ’n brief van die VOC
waarin Goewerneur Willem Adriaan van der Stel en van sy gunstelinge ontslaan en teruggeroep word na
Nederland. Die brief was die resultaat van die stryd tussen koloniste en Van der Stel, waarvan kortliks vertel
word in Hoofstuk 2 onder die item “Verset teen die owerheid”. Jan het tydens sy afwesigheid uit die Kaap vanaf
1606 tot 1607 die felste gedeelte van die stryd misgeloop.

Latere lewensjare
Op 19 Maart 1738 maak Jan en Jannetje ’n testament, waarin hulle bepaal dat die langslewende in besit bly van
hul eiendom, maar ook dat die kinders in gelyke deel erf. Jan se twee dogters uit sy vorige huwelik, Johanna en
Margaretha, word ook ingesluit.
Jan en Jannetjie se testament word op 19 Maart 1738 onderteken. Jan se testament word op 22 Mei 1744
ingedien en daar is bewys dat sy vrou nog lank na sy dood leef. Daar word dus aanvaar dat Jan in 1744 oorlede
is. Jan en Jannetje was dus nagenoeg 24 jaar getroud.

Jannetje se tweede huwelik
79

Op 31 Maart 1747 maak Jannetje en “haar bruidegom, Jan Hendrik Teutman” ’n verklaring/kontrak , waarin
verwys word na haar en Jan Steenkamp se testament van 19 Maart 1738 en dat die elf kinders Johanna en
Margaretha uit Jan se huwelik met Geesje Visser, sowel as Jan en Jannetje se kinders Geesje, Caspar, Jan, Lucas,
Willem, Anna, Gerrit, Arij en Floris elk ’n erfporsie van ƒ160 uit die vadersdeel van die boedel (ƒ1760) moet
ontvang. Verder word voorsiening gemaak vir Johannes Albertus Loubser en Theunis van Aardt om as voogde
’n oog te hou oor die opvoeding van die kinders.
Jannetjie trou dan weer op 2 April 1747 in die Swartland met Johan Hendrik Teutmann/Treutman/Trautman.
80
Hy kom in 1741 in die Kaap aan vanaf Unna in Duitsland .
81

Die opgaafrolle ten opsigte van Teutmann is verwarrend . In 1757 en 1767 is hy ingesluit in die rol vir die
Kaapse Distrik en in 1761 vir die Drakenstein Distrik. Slegs in die geval van die rol van 1761 word aangetoon dat
daar ’n vrou is. In die genoemde opgaafrolle word aangedui dat hy ’n snaphaan en degen besit, maar daar word
nie eens ’n perd vir hom aangedui nie. Hieronder word die moontlikheid geopper dat hy ’n bywoner van
Christoffel van Wyk in die Roggeveld was. Hulle sterf in die Roggeveld en was nagenoeg 25 jaar getroud.
Die moord op Jannetje en haar mense
Op 23 Mei 1772 stel die Landdros van Stellenbosch die Waarnemende Goewerneur in kennis dat nege KhoiKhoi op die plaas van Adriaan Louw gedros het en vier geweers saam met hulle geneem het. (Dit was blykbaar
Adriaan Louw, seun van Jacobus Louw en Maria van Brakel. Hy is gedoop op 12 November 1702 en oorlede in
82
83
Julie 1772. ) Die drosters het Johan Hendrik Teutmann, sy vrou en dogter vermoor . Die dogter was Anna
Steenkamp. Hulle het van Teutmann se plaas twee geweers met kruit en lood geneem en het nou ses geweers.
Hulle het ook 515 skape en hul herders, ’n slaweseun en ’n Khoi-Khoi met hulle saamgeneem. Die veldkornet
berig dat die Khoi-Khoi hulle verskans het en dat hulle nie bereik kan word nie. Op 26 Junie 1772 berig
veldkornet Pieter Jacobs dat hulle die moordenaars gevang het. Saam met hulle vroue en kinders is dit ’n groep
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van 58 mense (die getalle verskil van een bron na die ander). Die groep word na die Kaap gestuur, sodat daar
84
teen hulle opgetree kan word .
Die saak word deur die Raad van Justisie hanteer en in die verslag van 9
Januarie 1773, word die verloop en die strawwe meegedeel. Die storie
85
hieronder is saamgestel uit die Raad van Justisie se verslag en ’n bron
86
oor daardie tyd .
Na aanleiding van los praatjies deur koloniste (Van Heerden en Faber) het
die gerug die KhoiKhoi in die “agterste roggeveld” bereik dat ’n
kommando vanuit die Bokkeveld gaan kom om al die KhoiKhoi in krale in
die Roggeveld om die lewe te bring. Die veewagters, onder andere in
diens op Adriaan Louw se veeplaas, het terstond die vee verlaat en getrek
na ’n grot. Hulle het vier gewere met kruit en lood en 250 skape vir eie
gebruik met hulle saamgeneem.

Die beskuldigdes in die saak was:
(1) Klijn Booij – c. 30 jr. oud;
(2) Klijn Jantje Links - 28 jr.;
(3) Klijn Dirk – 24 jr.;
(4) Cupido – 26 jr.;
(5) Spanser – 30 jr.;
(6) Springveld – 20 jr.;
(7) Jantje Reebok – 46 jr.;
(8) Oude Jantje Links 50 jr.;
(9) “Basterd” Thijs – 32 jr.
Saam met hulle was die KhoiKhoi
Toontje, Kromme Ruijter, Claas,
Danser en Piet.

Op pad na die grot het Toontjie onthou dat hy nog ’n byltjie te slyp het
met Johan Hendrik Teutmann. Die uittreksel hieronder uit die hofverslag
verhaal hoe Toontjie voorstel dat hulle Teutmann en sy mense vermoor. Terwyl Cupido, Spanser en Springveld
agtergebly het om die vee op te pas, het die ander na Teutmann se plek gegaan.

“… Dat voorz. Toontje ondertuschen tot den 1. 4. 5. en
6 gev. ( Klijn Booij, Cupido, Spanser en Springveld),
mitsgaders de bovengem hottentots gesegt
hebbende de oude Tuijtman heeft mij eens geslagen,
over dat mijne beesten in sijn Thuijn geweest waaren,
komt aan, laat ons gaan om dien ouden man, vrouw
87
en kind, dood te maaken! …”

Wat gebeur het, is dat Toontje en sy broer Klijn Booij drank by Lodewyk de Beer gekoop het en toe so besig was
met die transaksie dat hulle beeste in Teutmann se tuin beland het. Teutman was kwaad en het Toontje ’n
oorveeg gegee, wat hy nie vergeet het nie. Waar die insident plaasgevind het is nie duidelik nie, alhoewel dit
duidelik is dat Teutmann in die Roggeveld woonagtig was. Daar is egter nie rekord van ‘n grondtoekenning aan
hom nie, maar hy was ’n vryburger. Die moontlikheid word geopper dat hy dalk ’n bywoner by Christoffel van
88
Wyk was .
Klinj Booij, Danser, Toontje, Kromme Ruijter, Fix (?), Jantje, Claas en Piet is toe na die Teutmanns. Teutmann
het op ’n stoel gesit en Jannetje en haar dogter was elders besig. Hulle vra vir Teutmann tabak en hy weier om
dit te gee omdat dit sal lyk of hy met hulle teen hulle “baas” saamspan. Klijn Booij het agter Teutmann met ’n
snaphaan gestaan en ’n skoot afgetrek, maar die geweer het geweier. Teutmann het groot geskrik en “O God!”
uitgeroep. Klijn Booij het egter vinnig herlaai en Teutmann doodgeskiet. Jannetje het uit die huis gehardloop
gekom en Danser het haar doodgeskiet. Anna Steenkamp is deur Kromme Ruijter doodgeskiet. Hulle het die
lyke weggesleep na ’n rivier daar naby.
Die groep het die nag in die huis geslaap. Teutmann se werknemer, Jantje Reebok, was weg na die plaas van
Willem Steenkamp en het die oggend na die moord weer op Teutmann se plaas aangekom. Sy vrou, Marij, het
hom vertel wat gebeur het. Die groep het hom vertel van die gerug van uitwissing van die KhoiKhoi en hy het
besluit om saam met hulle te gaan. Die groep het Teutmann se huis beroof en klere, kos en twee gewere en
ammunisie met hulle saamgeneem na die grot.
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Hulle vroue en kinders asook Cupido, Spanser en Springveld met die skape en beeste het by die grot by hulle
aangesluit. Ander KhoiKhoi het ook by hulle aangesluit en daar was meer as 70 mense. Die grot was blykbaar
op Adriaan Louw se plaas bo ’n steil kloof en hulle kon enigiemand wat na die grot kom, sien. Hulle het ook
voor die grot ’n skans gebou. Na 15 dae het ’n klompie van hulle afgegaan om nog skape te steel. Hulle het
egter besluit om diegene wat die skape oppas om die lewe te bring sodat hulle nie verkla word nie. Fix het die
slaaf Januarie, wat die vee opgepas het, met ’n assegaai doodgesteek en sy keel is met ’n mes afgesny al het die
slaaf by hulle gepleit en gesê dat hy hulle geen kwaad aangedoen het nie.
Later het ’n paar van die KhoiKhoi een nag afgegaan om Nicolaas Muller, wat ’n kneg op Adriaan Louw se plaas
was, dood te skiet. Hulle het nie hul voorneme uitgevoer nie en die volgende oggend ’n paar perde met pyle
gekwes en toe na die grot teruggekeer.
‘n Kommando is versamel om die KhoiKhoi uit die grot te kry, maar hulle het aangedui dat dit nie moontlik is
om hulle uit te kry nie. ‘n KhoiKhoi kaptein, Kees, uit die Bokkeveld het toe aangebied dat hy en sy
medekaptein Bokkebaas met ’n aantal vrywilligers die mense uit die grot sal kry, indien 30 gewere en
ammunisie tot sy beskikking gestel word. Hulle het in die nag opgeklim na die grot en uiteindelik tot voor die
grot gekom waar hulle hul agter klippe verskuil het. Van diegene in die grot het uitgekom om in die kloof af te
gaan.
In die skermutseling wat gevolg het, is Toontje, Jantje, Fix (?) en Kromme Ruijter doodgeskiet. Diegene in die
grot het toe oorgegee – 62 mans, vroue en kinders. Hulle is na die plaas van Adriaan Louw geneem en daar aan
die Kommando oorgegee, wat hulle na die Kaap gebring het. Danser is ondertussen oorlede.
Die strawwe wat die Raad van Justisie opgelê het na aanleiding van vrywillige bekentenisse, was soos volg:
(1) Klijn Booij: Hy moet op ’n kruis vasgebind word en van onder af
Ledebraak
geledebraak word met ’n genadeslag daarna. Daarna moet die Die gevangene is aan ’n wiel of iets
liggaam na buite die strafarea gesleep en op ’n wiel geplaas anders vasgemaak. Die voorarms,
word “… ten prooije van de lugt en vogelen des Heemels …”.
boarms, skeenbene en dybene is
(2) Klijn Jantje Links: Om met ’n tou aan die galg gehang te word
met ’n ysterstaaf of ’n hamer
tot hy dood is. Daarna moet die liggaam na buite die strafarea stukkend geslaan – die agt slae. In
gesleep en weer op ’n galg gehang word “… ten prooije van de
sommige gevalle is die
lugt en vogelen des Heemels …”.
tereggestelde net so gelaat om
(3) Klijn Dirk: Om aan ’n paal gebind te word en op die kaal rug
dood te gaan en in ander gevalle is
“streng” gegesel te word. Sy hakskeensenings moet afgesny
’n “genadeslag” toegedien in die
word en hy moet vir die res van sy lewe as slaaf van die VOC
omgewing van die hart.
algemene werk verrig.
(4) Cupido: Om aan ’n paal gebind te word en op die kaal rug “streng” gegesel te word. Sy
hakskeensenings moet afgesny word en hy moet vir die res van sy lewe as slaaf van die VOC algemene
werk verrig.
(5) Spanser: Om aan ’n paal gebind te word en op die kaal rug “streng” gegesel te word. Sy
hakskeensenings moet afgesny word en hy moet vir die res van sy lewe as slaaf van die VOC algemene
werk verrig.
(6) Springveld: Om aan ’n paal gebind te word en op die kaal rug “streng” gegesel te word. Sy
hakskeensenings moet afgesny word en hy moet vir die res van sy lewe as slaaf van die VOC algemene
werk verrig.
(7) Jantje Reebok: Om aan ’n paal gebind te word en op die kaal rug “streng” gegesel te word.
(8) Oude Jantje Links: Om aan ’n paal gebind te word en op die kaal rug “streng” gegesel te word.
(9) “Basterd” Thijs: Om aan ’n paal gebind te word en op die kaal rug “streng” gegesel te word. Hy moet
sonder loon vir 10 jaar op Robbeneiland werk.
Van diegene wat die moorde gepleeg het, was Toontje, Danser, Fix (?) en Kromme Ruijter reeds doodgeskiet in
die skermutseling by die grot en Klijn Booij is tereggestel.
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Die boedel
Daar word nie vir Jannetje en Teutmann kinders aangedui nie.

89

Volgens die boedel van Teutmann en Jannetje van Eck, is die kinders uit Jannetje se huwelik met Jan
Steenkamp die erfgename, soos hierna aangedui.

Uittreksel oor die erfgename uit die Likwidasie- en distribusierekening van 17 Junie 1774

90

Die sesde erfgenaam, Johannes, word in die boedel aangedui as die seun van die vooroorlede seun Johannes
Steenkamp. Volgens die gegewens oor die kinders tydens Jannetje se eerste huwelik moet hier verwys word na
91
Jan Harmens Steenkamp en sy “… in huwelijk verwekte soontje, gen:t Jan Harmensz:e Steenkamp …” .
Die gegewens bevestig dat teen Jannetje se dood, slegs vyf van Jan Steenkamp se veertien kinders nog geleef
het – een dogter en vier seuns.
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