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Inleiding
So dikwels het brokkies inligting, ineengevleg in stories, na vore gekom. Haar
familie was deel van die stories wat oor haar werklikheid gegaan het. Sy was
baie lief vir stories en kon dikwels nie die versoeking weerstaan om binne ’n
storie nog ’n ander storie te vertel nie. Sy was lief vir haar familie en het baie
oor hulle en hulle voorsate geweet. Haar man se familie het ook haar familie
geword en ook oor hulle was sy ’n groot bron van inligting. Geen wonder dat
Marietjie Steenkamp tot die samestelling van hierdie publikasie so baie
bygedra het nie. Hierdie storie is nie net haar en Koos se storie nie, maar ook
die storie wat sy met genot oor haar mense sou vertel het.
Hierdie mense was doodgewone mense. Oor baie van hulle is daar net
basiese feite beskikbaar. Daaruit kan iets van hul lewensloop afgelei word.
Van hul menswees is daar baie min wat uit die verlede herroep kan word.
Watter soort mense hulle was, hulle opvattinge, hulle vreugde en smart,
hulle smake en voorkeure asook hulle geite is die vergetelheid in. Wat
bekend raak oor die voorgeslagte en waarvan die nageslagte nou te wete
kom, kan die nageslagte nie anders maak nie. Dit het reeds deur hul gene en
menswees neerslag gevind in die nageslagte.
Ten opsigte van ‘n aantal van die stories was daar nog lewende persone met herinnerings en foto’s. Die kinders
van Koos en Marietjie se broers en susters is versoek om inligting te verstrek. Hulle bydraes het baie bygedra tot
die uiteindelike inhoud van die stories. Baie van hulle het groot bydraes gelewer. Kooswessel Janse van Rensburg
het ‘n besondere bydrae gelewer, insluitende video’s oor Marietjie se ouers.
Hierdie storie was 'n reis deur ‘n gedeelte van die klein geskiedenis van ons land. ‘n Antwoord op een vraag roep
weer die volgende vraag op in hierdie soort navorsing, so al asof die hond sy eie stert jaag. Iewers moet mens
ophou, anders word stories nie vertel nie. Die stories is nie volledig nie. Daar is moontlik nog baie inligting
beskikbaar oor die betrokke mense waarvan nie in hierdie stories vertel word nie. Die verder vertel aan sommige
of al die stories kan vir iemand anders weer ‘n aangename projek wees.
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Bedankings
Daar is ‘n groot aantal familienavorsers wat met verloop van tyd baie inligting ontsluit het. Hulle het nie net
algemene registers opgestel nie, maar ook registers oor spesifieke vanne en takke van families. Dit skep ‘n breë
basis wat benut kan word. Van ‘n hele aantal van hierdie bronne is met groot waardering gebruik gemaak.
Geslagsregisters en boeke oor die Steenkamps, Pretoriusse en bepaalde Janse van Rensburgs het my gehelp om
koers te kry met die voorgeslagte. Die werk wat die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA) en die
voormalige Genealogiese Instituut van Suid-Afrika verrig het, is indrukwekkend en het my baie gehelp, onder
andere die Suid-Afrikaanse Geslagsregisters.
Die personeel van die Staatsargiewe was van groot hulp. Inligting is hoofsaaklik in die Kaapse en Vrystaatse
argiewe ontsluit en naslaanwerk is ook in die Nasionale/Transvaalse argiewe gedoen. Die ywer waarmee personeel
gehelp het dat ek gegewens kon bekom in die kortste moontlike tyd was ‘n toonbeeld van goeie dienslewering. Dit
was ook besonder aangenaam om in die argief van die GKSA in Potchefstroom te werk en my dank aan mev. Joke
Botha en mev. Carlie Huisman.
By die Voortrekkermonument is daar ‘n biblioteek in die gebou van die Erfenisstigting. In daardie biblioteek word
die biblioteek van die Noord-Transvaal Tak van die GGSA gehuisves. Die personeel daar help ook met die
ontsluiting van ander bronne. Baie dankie aan Malene Schulze wat my gehelp het met toegang tot baie nuttige
bronne.
Die genealogiese gemeenskap sluit baie onselfsugtiges in wat hul inligting graag aan ander beskikbaar stel. Daar is
‘n geselsgroep op die internet, SA Genealogie, waar genealoë net inligting met mekaar deel, en wat ‘n mens ook
beleef as ‘n besondere waardevolle en deurlopende geleentheid om in die geselskap van genealoë te wees. Baie
dankie aan al die geselsers daar en die leier, Dennis Pretorius.
‘n Aantal deurwinterde genealoë wat van besondere hulp was en ek graag bedank, is Anne Clarkson, Carol Beneke,
Elmien Wood en André van Rensburg. Graag bedank ek ook vir Delia Robertson wat baie waardevolle inligting
ingesluit het in die webwerf The First Fifty Years Project.
Daar is reeds verwys na Marietjie Steenkamp se baie groot bydrae tot inligting en foto’s. Die kinders van Koos en
Marietjie se broers en susters is versoek om inligting te verstrek. Baie van hulle het groot bydraes gelewer.
Kooswessel Janse van Rensburg het ‘n besondere bydrae gelewer. Marietjie se kinders en kleinkinders het ook
waardevolle bydraes gelewer.
Ek gebruik in hierdie boek weer die basiese uitlegraamwerk soos deur ons seun, Johannes (†), ontwikkel. Ondine
Murray het die buiteblaaie ontwerp en lei die drukproses. Baie dankie aan haar. My groot dank aan my vrou, Lilla,
wat die moeisame proses van proeflees en taalversorging gedoen het en my op hierdie pad geplaas en vergesel
het.
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Simbole, afkortings en verwysings
Simbole
*
≈
x
xx
xxx
÷
†
#
£
ƒ

Geboorte: Plek en datum
Doop: Plek en datum
Huwelik: Plek en datum
Tweede huwelik: Plek en datum
Derde huwelik: Plek en datum
Egskeiding: Plek en datum
Sterfte: Plek en datum
Begrawe: Plek en datum
Pond. Geldeenheid
Gulde. Nederlandse geldeenheid met verskillende waardes, bv. Indiese en Kaapse valuasie.

Enkele Afkortings
c.
GISA
GK/GKSA
HOK of HOIK
KP
NG Kerk
NH Kerk
NN
NOK
OVS
Pn
Rds
SABW
SAG
Tvl.
VOC

Ongeveer/omstreeks
Genealogiese Instituut van Suid-Afrika
Gereformeerde Kerk of Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Kyk VOC
Kaap (-kolonie of -provinsie)
Nederduitse Gereformeerde Kerk
Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
Van onbekend
Kyk VOC
Oranje-Vrystaat
Voorname onbekend
Riksdaalders (Geldeenheid)
Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek. Vyf volumes
Suid-Afrikaanse Geslagsregisters. 17 Volumes
Transvaal
Die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie, ook genoem die Nederlandse of Hollandse OosIndiese Kompanjie, verkort na “die Kompanjie”

Verwysings
By die genealogiese gegewens is die simbole teenaan die eerste woord of datum daarna gekoppel om te
verhoed dat die simbool in een reël staan en die gegewens los daarvan in die volgende reël.
Die verwysings ten opsigte van plase is bepaal deur die rekenaarwyser (“cursor”) direk na die nommer van die
plaas op die landmeter-generaal kaarte, soos verstrek deur Madmappers, te plaas en die lesing daar te neem.
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Die Kaap in 1738

Erkenning: Lantern. Julie 1986. Bl 38

Daar was slegs vier “distrikte”, nl. Die Kaap, Stellenbosch, Graaff-Reinet en Swellendam. Drakenstein (Paarl),
Wamakersvallei (Wellington), Swartland (Malmesbury) en Roodezand (Tulbagh) het binne die grense van
Distrik Stellenbosch ressorteer. Daar was egter in die meeste gevalle in hierdie areas met verloop van tyd
kerkgemeentes gestig.

