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Hoofstuk 27 

Jacobus Wessel Pieter Beneke(d6) 

(1843 – 1926)  
 

 
 

Oriëntasie 
 
Koos1 (Kootjie) Beneke is gebore in 1843 
en is oorlede in 1926, toe hy 83 jaar oud 
was. Hy was ŉ boer. 
 
Koos trou met Alida2 Olwage. Alida is 
gebore in 1847 en is oorlede in 1916 toe 
sy nagenoeg 70 jaar oud was.  
 
Hulle het ses kinders en ŉ aangenome 
seun gehad.  
 
 

 
 
 

Genealogiese gegewens 
 
d? BENEKE, Jacobus Wessel Pieter: *Kaapprovinsie 9.8.18433; ≈Caledon NG Kerk 7.4.18444; †Hertzogville Dist. 
Vlakfontein 22.8.19265. #Vlakfontein; ## Hertzogville6. 
 
 x Robertson: OLWAGE, Alida Jacoba:  *Caledon Dist. Villiersdorp 30.1.18477; ≈Franschhoek 14.2. 18478; 
†Hoopstad Dist. Port Wellington 31.12.19169. Dogter van Deetlef Christiaan Olwage en Rachel Dorothea Raats.
  
 

Jeug en herkoms 
 
Koos is gebore op 9 Augustus 1843, waarskynlik te Villiersdorp of omgewing.  Hy word gedoop in die NG Kerk 
te Caledon. Die doopgetuies was Pieter Hendrik de Villiers, Anna Elizabeth de Villiers, Jacobus Christiaan 
Andries Etsebeth en Anna Kooning10. Dit is nie duidelik na wie hy vernoem is nie, want sy pa was net Jacobus 
Wessel en Koos het sy oudste seun weer net Jacobus Wessel genoem. Koos noem homself op verskeie 
dokumente net Jacobus Wessel. 
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Koos trou met Alida Olwage. Koos en Alida se moeders (albei Raats) was susters en die egpaar was dus neef en 
niggie. Hulle was dus uit familieverband bekend met mekaar. 
 

Alida is gebore op 30 Januarie 1847 te Villiersdorp. Sy 
word gedoop op 14 Februarie 1847 te Franschhoek.  Sy 
is blykbaar vernoem na ŉ ouer suster van haar pa.  
 
Alida was van die derde geslag Olwage. Haar oupa was 
Detlef Christiaan Olwagen (Oldewage).  Hy het 
omstreeks 1748 in die Kaap aangekom aan boord van 
die Borselen vanaf Barver, Diepholz in Nedersakse, 
Duitsland. Hy was ŉ matroos in diens van die 
Nederlands-Oos-Indiese Kompanjie en was in die VOC se 
diens tot 1790. Hy vestig hom by Papiesvlei in die 
Westelike Overberg en is oorlede omstreeks 1825. Hy 
trou in 1796 met Anna Margaretha Henn, gebore op 19 
April 1778. Sy was die dogter van Michael Henn of Hern 
van Duitsland en Christina van die Kaap.11 Alida se pa, 
Deetlef Christiaan Olwage, was die sewende van die 
twaalf kinders van die stamvader. 
 
Deetlef is gebore te Modderrivier in die Distrik Caledon 
in 1806 en  is oorlede in die Vrystaat in 1898. Hy trou op 
10 Mei 1835 te Caledon met Rachel Dorothea Raats12. 
Alida was die sesde van hulle elf kinders. Die inligting dui 
daarop dat hulle in die Kaapprovinsie gewoon het in 
Villiersdorp of die omgewing. Die eerste vyf kinders is te 
Caledon gedoop, maar na die stigting van die kerk in 
Franschhoek in 184513 behoort hulle aan daardie 
gemeente en is die laaste ses kinders, tot 1858, gedoop 
te Franschhoek14. Die jongste twee seuns is getroud te 
Ladybrand in die Vrystaat in 1882 en 188715. 

 
Die Raatse se stamvader is Jasper Raats, wat omstreeks 1707 in die Kaap aankom vanaf Utrecht in Nederland16. 
Sy derde huwelik waaruit Alida se voorouers kom, was met Magdalena Bastiaanse. Sy was die dogter van 
Francois Bastiaansz van Armentières in Frankryk en Anna Maria de Leeuw. 
 

Woonplekke 
 
Koos en Alida het op Robertson gewoon en toe getrek na Ladybrand waar 
hulle op die plaas Hursley17 gewoon het. (Hursley 30218. Dit het dieselfde 
naam as ‘n klein dorpie in Hampshire, Engeland.) Die datum van die trek 
na die Vrystaat is nog nie duidelik nie19 en kan wissel van omstreeks 1885 
tot 1894. Volgens hulle dogter, Alida, het hulle na Ladybrand getrek toe sy 
ongeveer 12 jaar oud was – dus c. 1896. Tog is hierbo verwys na ‘n Beneke 
teenwoordigheid in die Ladybrand distrik in 1882 en 1887. 
 
In 189620 trek hulle na die Hoopstad Distrik waar hulle hul vestig op die 
plaas Port Wellington wat aan die Vaalrivier geleë is. Daar het hulle 
gewoon tot Alida se dood in 1916. Koos het daar aangebly totdat hy in 
192021 by sy dogter Alie op Vlakfontein gaan woon. Daar bly hy tot sy dood 
in 1926.  
 

 

 
Deetlef Christiaan Olwage en Rachel Dorothea 

Raats (Alida se ouers) 
 

Benaderde ligging van Hursley 
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Eiendom 
 
Dit is nie bekend of Koos enige eiendom in Robertson of die Ladybrand Distrik besit het nie. Hy koop Port 
Wellington No. 4522 in die Hoopstad Distrik. Blykbaar is die plaas onderverdeel op 8 Januarie 1917 en behou 
Koos ŉ gedeelte van 988 morg23. Teen sy vrou se oorlye in 1916 was dit die enigste grond wat hulle besit het. 
 
Toe Alida oorlede is, het hulle boedel bestaan uit Port Wellington en los goedere wat in die boedel aangeslaan 
is teen £1803.12.6. Die los goedere sluit 30 beeste, 150 skape, 2 varke, ŉ perd, ŉ tweesitplek perdekar en ŉ wa 
in24.  
 
Op 14 Maart 1924 koop Koos 500 morg van die plaas Duikfontein 104425 in die Boshof Distrik. Hy het ook in 
Hertzogville Erf 385 op 23 Januarie 1920 en Erf 466 op 13 Mei 1922 gekoop.  
 

Hy bemaak sy eiendom soos volg26: 
o Die kinders van sy seun Jacobus 

Wessel erf in gelyke dele die 
westelike helfte van 
Duikfontein, mits hulle ouers 
vruggebruik op die grond behou 
en hulle aan hul tante Johanna 
Dorothea £75 uitbetaal. 

o Die kinders van sy dogter 
Johanna Dorothea erf in gelyke 
dele die oostelike helfte van 
Duikfontein, maar hul ouers 
behou vruggebruik. 

o Die kinders van sy dogter 
Magdalena Johanna erf die 
westelike een-derde van Port 
Wellington, met die opstal 
daarop. Hulle ouers behou 
vruggebruik op die plaas. 

o Sy dogter Alida Jacoba erf die oostelike twee-derdes van Port Wellington, mits sy en haar man die 
aangenome seun van Koos, Abraham de Wit, sal onderhou en versorg. Indien hulle tot sterwe kom 
voor Abraham, moet hulle kinders wat die plaas by hulle erf voortgaan om Abraham te versorg. 

o Sy dogter Anna Margaritha erf £650. 
 
Koos se boedel is in 1926 met sy dood waardeer teen £2772.0.6 en het, benewens die vaste eiendom, ook 
twee beeste en veertien perde onder die los goedere ingesluit27. 
 

Kerk 
 
Hulle was lidmate van die NG Kerk. Hy was ŉ ouderling en het gedurende die Anglo-Boereoorlog begrafnisse 
hanteer.  
 

Die Anglo-Boereoorlog 
 
Toe die Anglo-Boereoorlog uitbreek op 10 Oktober 1899 was Koos 56 jaar oud. In sy eis om skadevergoeding28 
na die oorlog meld hy dat hy 60 jaar oud is, maar teen die einde van die oorlog was hy nagenoeg 59 jaar oud. 
Hy meld dat hy vrygestel was van kommandodiens aangesien hy 60 jaar oud was. Dit klop nie met sy 
ouderdom nie, maar dit is waarskynlik dat daar rekbaarheid was. 
 
Koos meld dat hy in Mei 1900 die eed van neutraliteit afgelê het. Dit is egter nie seker waar hy daarna vertoef 
het nie. Dit wil voorkom asof hy op of in die omgewing van die plaas was, want hy meld dat nadat hy die eed 

Benaderde ligging van Port Wellington en Duikfontein 
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van neutraliteit afgelê het, hy “…remained on till the end of the war ….”. In die vroeër fases van die oorlog het 
Boerekommando’s beeste, perde, mielies en gelooide leer by Koos opkommandeer. Die Britse magte het 
beeste, perde, bokke, varke, ’n wa, ’n perdekar, ploeë en mielies by hom geneem. Die Britte het ook die huis 
afgebrand en heeltemal vernietig. 
 
Gedurende die oorlog het Alida en die kinders voor die Engelse gevlug met die gevolg dat hulle nie in ŉ 
konsentrasiekamp beland het nie.  Dit is nie duidelik of Koos saam met hulle was nie. 
 
Dat Koos nie geveg het nie en die eed van neutraliteit afgelê het, het hom nie gevrywaar van druk om dienste 
te lewer nie. Op 28 November 1900 skryf Veldkornet C J Bezuidenhout uit “Het Lager” (waar dit dan nou ook al 
was!). Hy spreek Koos aan omdat hy nog nie uitvoering gegee het aan die opdrag om vee wat die Boere gebuit 
het te gaan haal en eweredig tussen die behoeftige vroue te verdeel nie. Hy gee Koos opdrag om dit 
onmiddellik te doen en indien hy in gebreke bly om dit te doen, sal daar ingevolge krygswet met hom gehandel 
word. 
 
Een van die meubelstukke wat Koos-hulle gehad het, was ŉ traporrel. Dit was voorheen in die NG Kerk 
Ladybrand. Toe die  kerk in 1885 ŉ groter orrel kry, is die traporrel “uitgeveil” aan die beste skut. Koos se seun 
(Jacobus Wessel) het die orrel gewen en dit aan Koos-hulle gegee29. Die traporrel is, telkens wanneer daar 
gevlug is, op die wa gelaai, hoewel dit baie swaar was. So het die traporrel die ABO-wedervaringe meegemaak. 
Toe Alida en die kinders teruggaan huis toe, het hulle ŉ klompie gebrande sinkplate teen die mure gesit en 
aanvanklik onder die skuiling gewoon. Op ŉ dag het daar Engelse soldate gekom en gesê hulle wil die orrel leen 
vir ŉ geselligheid of ŉ dans. Toe die dogters probeer keer het, het die soldate hulle weggedruk en die orrel 
geneem. Hulle is daarmee met ŉ vlot oor die Vaalrivier na Bloemhof. Die Engelse het die orrel ŉ paar dae later 
teruggebring. Alie het voor die orrel gaan sit en “prys die Heer ... “ gespeel, terwyl die ander saamgesing het. 
Koos van Rensburg, Koos Beneke se skoonseun, koop die orrel op die vendusie van Koos (Beneke) se goedere  
na sy dood. Die orrel het na Ida (Sussie) Coetzee (geb. Janse van Rensburg) gegaan. Baie jare later sou sy dit 
terugbesorg aan die NG Kerk Ladybrand. 
 
Koos eis vir die verlies van goedere ter waarde van £1416.15 gedurende die oorlog. Dit kom voor dat niks aan 
hom uitbetaal is nie. Die kommissie wat die eis ondersoek het, rapporteer soos volg: “The members of this 
Commission were acquainted with Claimant’s possessions and consider this a genuine claim. Claimant can 
raise sufficient money on his ground to assist himself.” 
 
In die eis om skadevergoeding meld Koos dat hy (teen Augustus 1902) twee kamers van die huis herbou het. 
Hy meld ook dat hy teen die einde van die oorlog 200 skape en bokke, 11 beeste en 3 perde het. Sy plaas is 
1200 morg groot, maar daar is ’n verband van £700 op die grond. Dit wil dus voorkom asof Koos en sy gesin nie 
so sleg daarvan afgekom het tydens die oorlog nie. 

 
Die gesin 
 
Koos en Alida het ses eie en een aangenome kind gehad: 
 

o Jacobus Wessel, getroud met Maria Aletta Schultheiss en daarna met Heilletjie Maria van Niekerk. 
o Alida Jacoba, getroud met Jacobus Hendrikus Janse van Rensburg. 
o Magdalena Johanna, getroud met Dirk Jacobus Gert Coetzee. 
o Anna Margaritha, getroud  met Jacobus Wessel Prince. 
o Johanna Dorothea, getroud met Gert Willem van Niekerk. 
o Jasper Johannes wat ongetroud oorlede is. 
o Abraham Albertus de Wit wat aangeneem was. 
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Latere lewensjare 
 
Alida is op 31 Desember 1916 oorlede, toe sy nagenoeg 70 jaar oud was, op hul plaas Port Wellington. Koos en 
sy aangenome doofstom seun Abraham de Wit het daarna op die plaas aangebly. In ’n stadium het Koos aan sy 
dogter Alie gesê dat hy dink hy moet maar weer trou. Sy het hom ten sterkste afgeraai en gevra hoekom hy nie 
by hulle kom bly nie. Hy het niks daarop gesê nie. Op ŉ dag het hy en Abraham de Wit onverwags op 
Vlakfontein by Alie en haar man aangekom met die perdekar vol gelaai van hulle besittings. Koos sê toe dat hy 
oor Alie se aanbod gedink het en besluit het om dit te aanvaar. 
 

 Gevolglik bly Koos en sy aangenome seun 
vanaf 1920 tot sy dood vir 6½ jaar by sy 
dogter Alie en haar man Koos van Rensburg 
op Vlakfontein naby Hertzogville. 
 
Hy is op 22 Augustus 1926 oorlede, in die 
ouderdom van 83 jaar, aan hartversaking as 
gevolg van uremie31, na ŉ siekbed van twee 
weke . 
 
 
 
 

 

                                            
1 Coetzee, Alida Jacoba (Sussie): Afskrif van brief in besit van skrywer. 
2 Noemnaam onbekend. Gebruik eerste naam. 
3 De Villiers, Maureen van GISA: Doopregister NGKerk Caledon. 
4 De Villiers, Maureen van GISA: Doopregister NGKerk Caledon. 
5 VAB MHG 18962. 
6 Steenkamp, M G J (Marietjie): Onderhoude. 
7 SAG 7. Bl. 124. 
8 SAG 7. Bl. 124. 
9 VAB MHG B4291. 
10 De Villiers, Maureen van GISA: Doopregister NGKerk Caledon. 
11 SAG 7. Bl. 114. 
12 SAG 7. Bl. 123. 

 
Koerantberig30 

 

 

 

 Koos se grafsteen te Hertzogville na 
die herbegrafnis 

Erkenning: Bob en Annette Simenton 
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13 Lombard, R. T. J. 1977. Handleiding vir Genealogiese Navorsing in Suid-Afrika. Pretoria: Raad vir Geesteswetenskaplike 
Navorsing, Publikasie nr. 6. ISBN 0 86965 389 X. 
14 SAG 7. Ble. 123 – 125. 
15 Botha, G.D. (Neil). OVS Huwelike. 
16 SAG 9. Bl. 19. 
17 Coetzee, mev. Alida Jacoba (Sussie): Brief waarvan afskrif in skrywer se besit is. 
18 Madmappers: Kaart 2927BA. 29º00’31.98” S, 27º22’09.56” O.  Mapset: South Africa – AfricaTopo GPS topographic map 
series.   DVDs 1 en 2. Versprei deur Madmappers. 
19 Volgens Alie van Rensburg (Beneke) het hulle na Ladybrand getrek toe sy 12 jaar oud was – dus omstreeks 1894. A J 
(Sussie) van Rensburg meld egter in ŉ brief soos volg: In 1885 het die kerk op Ladybrand ŉ nuwe orrel gekry. Hulle het toe 
die traporrel aldaar uitgesit op ŉ skyfskiet vir die een wat wen. e se broer het gewen en die orrel vir Koos Beneke gegee. 
20 Coetzee, Mev. A J (Sussie): Brief waarvan afskrif in skrywer se besit is. 
21 Koerantuitknipsel: Bron onbekend en ongedateerd. Afskrif in besit van skrywer. 
22 Madmappers. Kaart 2725DA: 27º42’35.97” S, 25º32’33.80” O. 
23 VAB MHG B4291. 
24 VAB MHG B4291. 
25 Madmappers. Kaart 2825AB: 28º00’28.26” S, 25º18’41.99” O. 
26 VAB MHG 18962. 
27 VAB MHG 18962. 
28 TAB CJC 1509 Verw. 114. 
29 Daar is verskillende weergawes oor hoe Koos se gesin die orreltjie bekom het. In ŉ brief van hulle kleindogter Alida 
Jacoba Janse Coetzee (Sussie), waarvan ŉ afskrif in die besit van skrywer is, word verhaal soos hier vertel. In ŉ 
ongeïdentifiseerde en ongedateerde koerantberig het Ida weer vertel dat haar oupa Beneke die orrel van die NGKerk, 
Ladybrand gekoop het. 
30 Koerantuitknipsel: Bron onbekend en ongedateerd. Afskrif in besit van skrywer. 
31 VAB MHG 18962. 
 

Benekeversameling foto’s sonder name 

(Agterop die ongemerkte foto’s kom ‘n stempel voor:  J W Beneke  Port Wellington) 
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17 Januarie 1920 
 
 


