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Hoofstuk 17
Johannes Janse van Rensburg (b1)
(c.1709 – c. 1775)
Oriëntasie
Johannes was ’n boer. Hy is omstreeks 1709 gebore en in 1775 oorlede toe hy 64 jaar oud was.
Hy trou in 1730, toe hy 21 jaar oud is, met die veertienjarige Anna1 Botha, gebore in 1716. Anna sterf in 1765
toe sy nagenoeg 49 jaar oud is.
Hulle het vyf seuns gehad en woon en boer op enkele plase aan die Valsrivier, noord van die huidige Albertinia.

Genealogiese gegewens
b1 JANSE VAN RENSBURG, Johannes: *c. 170923; ≈Stellenbosch 7.7.17094; †c. 17755.
x Kaapstad 28.7.17306: BOTHA, Anna Margaretha: *c. 17167; ≈Stellenbosch 5.1.17168; †Oktober 17659. Dogter
van Jacobus Botha en Elsie Snyman.

Jeug
Johannes is omstreeks 1709 gebore en is gedoop te Stellenbosch op 7 Julie 1709. Sy pa, Claas, was toe
ongeveer 48 jaar oud en sy ma, Aletta, 25 jaar. Die doopgetuies10 was Gerrit Basson en sy huisvrou Jannetje
(Johanna Ryninck).
Doopinskrywing van Johannes11

Johannes is die oudste seun van Claas en Aletta, maar in die gesin was ook Maria en Marthinus van Staden wat
uit Aletta se eerste huwelik kom. Hulle woon aanvanklik op Vrymansfontein in die Drakenstein Distrik. In 1711,
toe Johannes twee jaar oud is, trek hulle na Rensburg in die land van Waveren. Dit is moontlik dat hulle te
Rensburg gebly het tot die dood van Johannes se ouers: Claas in 1728 en Aletta in 1729. Dit is ook moontlik dat
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hulle later verhuis het na Zeekoegat aan die Bergrivier en noordwes van die huidige Wellington – ’n plaas wat
in 1723 aan Claas toegeken is.
Handtekening van Johannes op 11.11.176512
Op 29 Desember 1722 gaan Johannes se pa ’n kontrak aan
met die Adelbors Pieter Paulus Tame van Den Haag om
hom as leenkneg as “School meester” te dien13. Die kontrak
is in 1723 en 1724 telkens vir nog ’n jaar verleng. Johannes
sou dus van sy 14de tot sy 16de jaar een of ander vorm van
onderwys ontvang het en moes dus in ’n mate geletterd
gewees het.
Toe Johannes se pa oorlede is, was hy nagenoeg 18 jaar
oud en 20 jaar toe sy ma oorlede is. In die inventaris van
Aletta se boedel word sy ouderdom as 21 jaar aangetoon,
maar dit kan ’n berekeningsfout wees. Johannes erf Rds
492.6.8 en sy twee broers Willem (12 jaar) en Nicolaas (7 jaar) word in sy sorg geplaas.
Die vendusie van die goedere in Aletta van der Merwe se boedel vind op 16 en 17 November 1729 plaas.
Johannes koop op die veiling 100 skape, ’n slaaf Coridon van Malabar, ’n ossewa en twee wateremmers.
Daar was blykbaar ’n goeie verhouding tussen Johannes en sy ouer halfbroer Marthinus van Staden. In 1730 is
die plaas Twee Kuylen aan Marthinus toegeken 14 en Johannes en sy twee broers in sy sorg trek ook daarheen.
Daar kon egter ’n trekpleister gewees het, want Marthinus was getroud met Catharina Botha, ’n ouer suster
van Anna Botha, met wie Johannes sou trou.
Toe Johannes 21 jaar oud is, trou hy in Kaapstad met die 14-jarige Anna Botha op 28 Julie 1730. Anna Botha
was die dogter van Jacobus Botha en Elsie Snyman. Daar word na Johannes verwys as “…Jan Jansz van
Rijnsburg van Cabo …”.
Anna se pa, Jacobus Botha, was ‘n diaken vir Drakenstein15 en later ’n Heemraad 16 in die gebied wat bekend
sou staan as Swellendam. Haar ouers se voorsate het ’n interessante geskiedenis. Daar is reeds oor aspekte
daarvan geskryf in Hoofstuk 1. Hier word dit net oorsigtelik behandel aan die hand van die skets hieronder.
Anna Margaretha
Botha
x Johannes Janse
van Rensburg

Jacobus Botha

Friedrich Both
(Botha)

Maria Kickers

x Elsie Snyman

Christoffel Snyman

x Marguerite Therise
de Savoye

Hans Christoffel
Snijder
en Catharina van
Bengale

o

Jacques de Savoye
x Christine du Pont

Anna se vader, Jacobus Botha, was die seun van Friedrich Both (Botha) en Maria Kickers. Maria
Kickers was die vrou van Jan Cornelisz. Friedrich Both het by Jan Cornelisz gewerk en het in die tyd
sewe kinders by sy baas se vrou gehad. Friedrich Both en Maria Kickers is later getroud nadat sy van
Jan Cornelisz geskei het.
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Elsie Snyman se vader Christoffel Snyman was die buitehuwelikse kind van die vrygestelde slavin
Catharina van Bengale en die soldaat Hans Christoffel Snijder. Snijder is na Robbeneiland verban
omdat hy nie wag gestaan het nie, maar by Catharina, oftewel Groote Catrijn, was. Hy is moontlik op
die eiland oorlede.
Jacques de Savoye was deel van die Hugenote migrasie 17. Hy was afkomstig van Aeth, Heinaut,
Vlaandere. Hy kom in die Kaap aan op die Oosterland op 26 April 1688 met sy tweede vrou, MarieMadeleine le Clerq, twee dogters uit sy eerste huwelik en ’n seun. Sy eerste vrou, Christine du Pont, is
in Europa oorlede. Hy het met goeie reg of daarsonder in ’n aantal botsings betrokke geraak en is
beskryf as ’n opvlieënde man. ’n Voorbeeld18 is toe die Franse predikant, ds. Pierre Simond, in 1690
weier om Jacques de Savoye te aanvaar as doopgetuie by die doop van Christoffel en MargueriteTherese Snyman se oudste kind omdat De Savoye glo bankrot gespeel het in Europa. Daar voor die
preekstoel vind toe ’n hewige botsing plaas waarin hulle ds. Simond uitskel as ’n “… valse pastoor,
onwaardige predikant, skynheilige, priester, Jesuïet, Judas …”. (“Priester” was in daardie tyd van die
vervolging van die Protestante tussen hulle ’n skeldnaam.)

Anna Margaretha Botha is gedoop te Stellenbosch op 5 Januarie 1716. Die doopgetuies was “Barent
Gildenhuysen” en “Anna Margaretha Siek” 19.
Doopinskrywing van Anna Margaretha Botha20

Woonplekke
Soos reeds vertel, was daar blykbaar ’n goeie verhouding tussen Johannes en sy ouer halfbroer Marthinus van
Staden. In 1730 is die plaas Twee Kuylen aan Marthinus toegeken en Johannes en sy twee broers in sy sorg
trek ook daarheen. In 1732, nadat Van Staden die plaas verlaat het, word dit toegeken aan Johannes. Na hul
troue vestig Johannes en Anna hulle in 1732 op die plaas Twee Kuylen, noord van die huidige Albertinia in wat
later die Wyk Buffelskraal van die Distrik Swellendam sou word.
Dit is moontlik dat Johannes en Anna later verhuis het na die plaas Valsrivier, waar hulle op 10 Julie 1759 ’n
testament onderteken.
Johannes het na Anna se dood in 1765 blykbaar geleidelik die eiendomme oorgedra aan die seuns aan wie dit
in die testament bemaak is en so ontruim hy Valsrivier in 1765 en Twee Kuylen in 1771 sodat die plase aan die
seuns toegeken kon word. Dit beteken nie dat hy nie meer op een van die plase gewoon het nie, maar waar hy
toe gewoon het, is nie seker nie.
Dit is duidelik dat Johannes en Anna hul volwasse lewens deurgebring het in die omgewing van die Valsrivier
ietwat noord van Albertinia.

Eiendom en boerdery
Daar is ’n mate van onsekerheid oor die plase waarop Johannes geboer het, maar wat wel duidelik is, is dat
hulle in die gebied ten noorde van Albertina was en geleë aan die Valsrivier.
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Toestemming21 word op 21 Oktober
1732 aan Johannes verleen om sy vee te
laat wei “… aan de Valse rivier geleegen
aan de twee Kuijlen …”, grond wat later
as die plaas Twee Kuylen22, in die Wyk
Buffelskraal23, bekendstaan. Die plaas
was aanvanklik aan Johannes se
stiefbroer, Marthinus van Staden,
toegeken op 19 Oktober 1730 en toe hy
die plaas verlaat word dit aan Johannes
toegeken24. Die Valsrivier vloei deur die
plaas, soos dit tans in die LandmeterGeneraal
kaarte
aangeteken
is.
Johannes behou die reg tot okkupasie van die grond tot 1765, en op 12 April 1765 ontruim hy die plaas en
later in 1765 bemaak hy die opstal daarop aan sy jongste seun, Marthinus Philippus. Hy verlaat die plaas in
177125.
Benaderde ligging van Twee Kuylen

Ligging van Valsrivier en Middeldrif26

Daar is onsekerheid ten opsigte van die plaas
Valsrivier wat aan Johannes toegeken is:
o Op 19 April 1742 is die leningsplaas “…
Aan de Valsche Rivier …” aan Johannes
toegeken27. Dit was die verlate plaas van
Cornelis van Rooyen wie se dogter
Albertha met Johannes se seun Nicolaas
sou trou.
o Johannes en Anna teken hulle testament
van 10 Julie 1759 op die plaas “… De
Valsche Rivier aan de Twee Kuijlen …”.
o Toestemming28 om die “… Plaats gend
(genaamd) de Valsche Rivier …” te
bewoon word op 7 Oktober 1769 weer
aangeteken.
o In ag genome die testament, wil dit
voorkom asof dit net een plaas is waarna
’n paar keer verwys word.

Daar is nie volle sekerheid oor die ligging van
die plaas nie:
o Volgens die testament van 1759 is die
plaas aanliggend aan Twee Kuylen. In die
gegewens oor plase in die Riversdal Distrik
soos in 185029 word so ’n plaas
aangrensend aan en net noord van Twee
Kuylen, aangedui as Aan Valsrivier. Die
plaas kom egter nie meer voor op die
Landmeter-Generaal kaarte nie.
o Op die Landmeter-Generaal kaarte word egter ’n plaas Aan de Valsche Rivier 186 30 aangedui verder
noordwes aan die Valsrivier. Meer na die ooste word die plase Valsrivier en Valsriviermond31 aangedui
waar die Valsrivier in die Gouritsrivier uitmond. Wat die posisie kompliseer is dat laasgenoemde Valsrivier
grens aan Middeldrif(t) waarna hieronder verwys word.
o Die aanduidings is egter dat die plaas waarby Johannes betrokke was, dié destydse plaas net noord van
Twee Kuylen was.
Johannes het die plaas reeds teen 23 April 1765 ontruim en dit is op daardie datum aan sy seun, Nicolaas,
toegeken32.
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In 1754 word Johannes die eienaar van die
eiendomsplaas Middledrif(t) “… een plaats aan de
hartebeeste craal aan de valsche rivier, gent.
Middeldrift …”37 Daar is meer as een plaas met die
naam Middeldrif(t), maar die een wat hierbo
aangedui word, is geleë aan die Valsrivier. (Die
plek/plaas Hartebeestekraal kon nie opgespoor word
op die Landmeter-Generaal kaarte nie.) In die
testament van 1756 bemaak Johannes en Anna die
plaas “… de Hartebeeste Kraal …” aan hul seun
Johannes Frederik. Daar is nie ’n toekenning van
Hartebeestekraal opgespoor nie en dit wil voorkom
asof die plaas en Middeldrif(t) dieselfde plaas was.

Opgaafrolle van Johannes Janse van Rensburg
Distrik Boed33 Drs34 Drs35 Swe36
Item
1729 1731 1741 1752
Mans
1
1
1
1
Vroue
1
1
1
Seuns
4
4
Dogters
Slawe
1$
1
1
Perde
Beeste
Skape

2
31
230$

2
32
100

8
45
250

5
90
800

Snaphane (Geweers)
1
1
1
Daar is ook rekord daarvan dat die plaas Langfontein
1
1
1
“… hierdie kant van die gourits …” in 1771 aan ene Pistole
Degens
(Swaarde)
1
1
1
38
Johannes Janse van Rensburg toegeken is . Daar kom
Nota:
Boed
=
Vendusie
vir
boedel
van
sy
ma.
so ’n plaas voor in die Wyk Gouritsrivier van die
Distrik Mosselbaai39. In ag genome Johannes se Drs = Drakenstein. Swe = Swellendam.
testament wat net na drie plase verwys en geldelike $ = 1 slaaf en 100 skape gekoop op boedelvendusie.
erfporsies voorsien vir die ander twee seuns, word aanvaar dat die plaas aan ’n ander Johannes van Rensburg
toegeken is, bv. b5c2 (≈ 6.10.1748) wat die seun van Nicolaas Janse van Rensburg was.
Die gegewens in die opgaafrolle dui daarop dat Johannes veral met skape geboer het en die ander vee meer vir
lewensonderhoud en plaasarbeid gebruik is. Daar kan kwalik peil getrek word op die akkuraatheid van
opgaafrolle wat eintlik “belastingopgawes” was, maar dit kom voor asof Johannes ’n gemiddelde veeboerdery
aan die gang gehad het.

Kerk en gemeenskap
In die lidmateregister van Drakenstein kom daar in 1736 die volgende inskrywing voor:

“…1736 31 Maart
haare belijdenis gedaan in tegen woordigheijt
o Johan Jansze van Rensburg en sy sijne huisvrouwe ……….. na Waveren
o Anna Margaretha Botha ………. na Waveren”40
Dit is opvallend dat Johannes en Anna in 1730 getroud is en in 1731 en 1733 kinders te Drakenstein gedoop
het, maar dat hulle eers in 1736 belydenis van geloof afgelê het en volwaardig lidmate geword het. Die
verwysing na Waveren in die inskrywing in die lidmateregister verwys daarna dat hulle na die Tulbagh
gemeente (Roodezand) oorgegaan het toe die kerk in 1743 gestig is.
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In 1746 word Johannes voorgestel as Heemraad vir die Distrik Swellendam, maar dit word nie goedgekeur
nie41.
Hulle was destyds woonagtig in die gebied wat later die Distrik Swellendam sou word en waar ’n Landdros in
1745 gevestig is. Tog was hulle kerk eers te Drakenstein (Paarl) en sedert 1743 te Tulbagh. Riversdal is
nagenoeg 300 km van beide die Paarl en Tulbagh volgens die huidige (2016) kaarte. Dit was dus nog ’n entjie
verder vanaf die plaas naby die huidige Albertinia en ’n baie groot afstand om per ossewa af te lê. Dit was dus
baie moeilik om kontak met die kerk te hou. Daar is wel sedert 1751 ’n Voorleser in die omgewing van
Swellendam geplaas en die eerste een was Christoffel Keurigsheijm 42.
Johannes en Jan du Buis het begin met ’n versoekskrif vir ’n kerk in die Swellendam distrik en 47
handtekeninge is ingesamel. Die versoekskrif is aan die Politieke Raad gestuur. In die versoekskrif vra die
ondertekenaars ’n kerk en predikant te Palmietrivier naby die huidige Riversdal. Hulle meld dat hulle so ver van
Roodesand (Tulbagh) is dat hulle nie die nagmaal kan vier nie en die kinders eers as hulle al ouer is kan doop,
aangesien die reis na Roodesand of Drakenstein veertien dae duur – ’n reis wat nog moeiliker is in die
reënseisoen wanneer die riviere in vloed is.
Die versoek het die Politieke Raad op sy vergadering van 21 Maart 1758 43ontstig: “…hoe Seer het deesen
Raade heeft ontstigt …” omdat die versoeksrif nie aan die Landdros en Heemrade van Swellendam gestuur is
nie en omdat rondgegaan is en handtekeninge ingesamel is. Die versoek word na die Landdros en Heemrade
terugverwys en daar word aanvaar dat dit “… eerder uijt onkunde, dan Quadwilligheijd is …” dat die versoek
direk aan die Raad gestuur is.
Die versoek is toe deur die Landdros en Heemrade gekanaliseer en ’n nuwe brief met 52 handtekeninge is
aangestuur met erkenning van “… onser Leedweesen, dat wy ondergeteekende Soo onbedagtsaam Sijn
geweest, en Mijn Heer landdrost daar ook niet in gekent hebbe …” Die Politieke Raad het op sy vergadering
van 5 September 175844 aangedui dat hy nie in staat is om ’n besluit te neem nie en dat die inwoners eers
moet ooreenkom oor waar die kerksetel moet wees. Daarby het die saak vir baie jare gebly.

Swellendam c. 176545
Johannes en Jan du Buis het die wiele aan die rol gesit met ’n verdere versoekskrif46 aan die Landdros en
Heemrade van Swellendam oor hulle en die ander boere se swak finansiële posisie. Hulle wys daarop dat die
weiding verswak het en dat die pryse vir vee geval het. Die posisie word vererger omdat die slagters self vee
aanhou en slag. Die gevolg is dat hulle nie die inkomste het om lewensmiddele aan te koop en die
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rekognisiegeld (huur) op hule plase te betaal nie. Hulle gebruik die voorbeeld van die duur smidswerk aan
waens om die hoë pryse te illustreer. Die versoekskrif is onderteken deur 60 persone.
Die Landdros en Heemrade meen dat al die ondertekenaars nie voldoende belang by die versoekskrif het nie,
maar dat die boere wel ’n saak het met die verswakkende weiding en die lae veepryse. Hulle besluit om die
saak aan die Goewerneur en Politieke Raad voor te lê en doen dit op ’n simpatieke wyse. Hulle meld dat “…het
in deese Contrije Seer droevig gesteld was …” en dat die boere nie die rekognisiegeld van Rds24 kan bybring
nie. Dit is waarom die boere versoek het dat die rekognisiegeld weer verminder word tot Rds12.
Die Politieke Raad neem die versoek in behandeling op sy vergadering van 21 Maart 1758 47. Die rekognisiegeld
is deur die Here XVII in Nederland bepaal en die Raad kan dit nie verminder nie, maar tref ’n aantal maatreëls
om dit op ’n “…Sagte en Minnelijke Wijse in te Vorderen en te Laten Verevenen …”, onder andere dat dit met
vee betaal kan word. Die Raad stem saam met die hoë koste ten opsigte van waens en doen aan die hand dat
die boere hulle waens minder gebruik en pakosse oplei om te verhoed dat alles per wa vervoer word.
In 1750 laat weet Johannes die Landdros te Swellendam dat sy seuns tydens ’n jagtog by die mond van die
Gouritsrivier afgekom het op sewe skipbreukelinge, maar hy vermeld nie iets oor hulle skip of wat van hulle
geword het nie48. Dit was die Deense skip d’Elephant wat teen Julie 1750 sonder water is. Die bemanning het
die kaptein gedwing om land toe te vaar en hulle het naby die mond van die Gouritsrivier gestrand. Al 72
bemanningslede het oorleef.

Huwelik en gesin
Johannes en Anna het vyf seuns gehad:
o Nicolaas, getroud met Albertha van Rooyen.
o Jacobus, getroud met Maria Catharina Botha.
o Johannes Frederik, agtereenvolgens getroud met Maria Elizabeth du Buys en Elisabeth Sophia Mulder.
o Hendrik, getroud met Maria Isabella Botha.
o Marthinus Philippus, getroud met Anna Maria Otto en daarna met Hester Magdalena Botha.
Johannes en Anna het 57 kleinkinders gehad.

Latere lewensjare
Op 10 Julie 1759 maak Johannes en Anna ’n testament 49 waarin hulle die langslewende as erfgenaam aanwys.
Indien die langslewende ’n tweede huwelik aangaan, moet die boedel verdeel word en die versorging en
opvoeding van die kinders gereël word. Hulle onderteken die testament op “… De Valsche Rievier aan de Twee
Kuijlen …”.
Anna is in Oktober 1765 oorlede50 en die testament van 1759 is op 7 Januarie 1766 by die Weesheer ingedien.
Na Anna se dood maak Johannes ’n testament op 11 November 1765 51. Daarin bemaak hy aan sy seun Nicolaas
die plaas Valsrivier, aan Johannes Frederik die plaas Hartebeeskraal en aan sy jongste seun, Marthinus
Philippus, die opstal op Twee Kuilen. Aan die ander seuns, Jacobus en Hendrik Christoffel, bemaak hy elk
ƒ(Indiese valuasie) 1000 in stede van ’n plaas. Daarna maak hy sy seuns gelyke erfgename van die res van die
bates in die boedel.
Dit kom voor asof Johannes tussen 1774, toe sy naam nog in die monsterrolle voorkom, en 1778 oorlede is 52.
In die Suid-Afrikaanse Geslagsregisters word aangedui dat Johannes omstreeks 1775 oorlede is.
In ’n paar gevalle is spesifieke datums aangedui ten opsigte van biografiese gegewens van Johannes of Anna op
webwerwe, maar daar is geen stawing van die datums deur die vermelding van bronne nie.
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