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Afkortinge
Afkortinge wat in die voetnote voorkom, word by die lys van geraadpleegde bronne
agterin volledig aangegee.
Nommers van plase is volgens die topokadastrale nommering van die Kantoor
van die Landmeter-generaal, Kaapstad.
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W.B.E. Paravicini di Capelli (1778-1848)

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

*3

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

v

Voorwoord
Dit het nog nie tevore voorgekom dat die Van Riebeeck-Vereniging 'n handskrif
uitgee wat ook die onderwerp uitmaak van een van sy vorige uitgawes nie.
Die joernaal van kapt. W.B.E. Paravicini di Capelli wat hier volg, handel naamlik
oor dieselfde reis van genl. J.W. Janssens van 1803 wat beskryf is deur Dirk Gysbert
van Reenen wie se dagverhaal deur wyle dr. Elizabeth Conradie in 1932 in Nederland
ontdek is, en in 1937 as nr. 18 van sy publikasiereeks deur die Van
Riebeeck-Vereniging uitgegee is. Soos hierna aangetoon sal word, het ons hier egter
te doen met twee geheel onafhanklike tekste wat na die feiteinhoud mekaar dikwels
aanvul.
Hulle vertoon nogtans ook 'n interessante teenstelling. Aan die een kant is daar
die siening van die jong Nederlandse offisier wat die Afrikaner van die binneland
die eerste keer ontmoet en wat met onbevange bewondering die skilderagtige in die
natuur om hom gadeslaan. Aan die ander kant staan die Kaapse burger Van Reenen,
rustig en ervare, wat eerder oor vee en boerdery skrywe as forse natuurskoon. Die
aard van die veld en weiding sien hy eerste raak, en oor die aanraking tussen blank,
Hottentot en Kôsa druk by hom so geheel anders uit as die jeugdige aide-de-camp
Paravicini, kersvers uit Europa, met die humanitêre denkbeelde wat hy, soos sy
Bataafse meesters aan die Kaap, met oormoedige selfversekering in sy joernaal indra.
In haar dissertasie van 1934 (Hollandse Skrywers uit Suid-Afrika, deel I) het
Elizabeth Conradie dan ook reeds die vergelyking tussen die geskrifte van Paravicini
en Van Reenen na styl en strekking nader uitgewerk, sonder om egter te wys op die
presiese verband tussen die ongepubliseerde joernaal van Paravicini ('n partikuliere
teks vir vriende en familie) en die amptelike joernaal van genl. Janssens (ook deur
Paravicini bygehou) wat in 1932 deur dr. E.C. Godée Molsbergen in die vierde deel
van sy Reizen in Zuid-Afrika opgeneem is. Vir haar doel het sy die twee tekste as
identies beskou terwyl daar wat inhoud en selfs woordgebruik betref deurgaans
belangrike verskille aan te toon is.
Afgesien van die byna algehele gebrek aan toeligting by Godée Molsbergen se
uitgawe van die amptelike Paraviciniteks, kan ter regverdiging van die huidige
publikasie van die partikuliere teks, wat tot op groot hoogte woordeliks met die
amptelike ooreenstem, daarop gewys word dat die uitgawe van Godée Molsbergen
vandag al taamlik moeilik bekombaar is.
Nadat ek die handskrif in 1952 in Den Haag te sien gekry het, is vir die
Suid-Afrikaanse Staatsargief 'n mikrofilm daarvan vervaardig wat later afgedruk en
oorgetik is.
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Aan die Raad van die Van Riebeeck-Vereniging wat in 1957 my aanbod aanvaar het
om die handskrif vir publikasie voor te berei, wil ek hiermee graag dank en waardering
betuig.
Die taak van die bewerker is aansienlik bevorder deur die annotasie by die Van
Reenen-dagverhaal soos destyds deur wyle prof. dr. W. Blommaert aangevoor en
voltooi deur prof. dr. J.A. Wiid. Daarbenewens was daar drie weergawes beskikbaar
van die bekende landreis van die kommissaris-generaal J.A. de Mist en sy geselskap
wat uit Kaapstad vertrek het binne twee maande nadat goewerneur J.W. Janssens
teruggekeer het.
Onderweg is nie alleen grotendeels dieselfde roete gevolg as dié wat Paravicini
beskryf nie, maar is baie van dieselfde persone teengekom wat hy noem. Die reis
van De Mist is naamlik uitvoerig beskrywe deur Lichtenstein. Dit is ook kort
saamgevat in die ‘Klad Journaal’ van De Mist wat in die Lichtensteinargief tereg
gekom het en sedertdien deur Theal (in sy Belangrijke Historische Dokumenten, deel
III) gepubliseer is. Voorts is op hoogs interessante wyse deur die jong dogter van
die kommissaris-generaal, jonkvrou Julie Philippe Augusta de Mist, haar reisindrukke
in Frans opgeteken, wat later in Nederlands gepubliseer is en in 1954 ook 'n Engelse
weergawe in Suid-Afrika beleef het.
Aan die volgende wil ek graag my dank hiermee betuig:
Die bestuur van die Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Den
Haag, vir toestemming om die handskrif wat sedert 1917 in hul besit is, te publiseer.
Die Publikasiekomitee van die Universiteit van Pretoria wat die maak van 'n
foto-afdruk van die handskrif bekostig het.
Die Nasionale Raad vir Sosiale Navorsing wat deur 'n ad hoc-toekenning dit vir
my moontlik gemaak het om die nodige argiefondersoek in Kaapstad te onderneem,
om feitlik die hele roete deur Paravicini beskryf per motor te volg en, sover as huidige
paaie dit toelaat, plckname te kontroleer.
Dr. A. Wypkema van Pretoria wat as verteenwoordiger van die Suid-Afrikaanse
Staatsargief in Nederland die huisargief van W.B.E. Paravicini di Capelli, genealogiese
materiaal oor die familie Paravicini, en diverse verwysings van biografiese aard
opgespoor het, soos hierna nader erken.
Die Kaapse Drie Eeue-stigting wat goedgunstiglik die koste bygedra het van die
vervaardiging van die cliché vir die kleurportret van die skrywer wat as frontispies
hierby verskyn.
Die Uitgeverij T. Wever (Boekhandel T. Wever, Franeker/Stellenbosch) vir
goedgunstige verlof om die afdruk te publiseer van die portret van genl. J.W. Janssens
wat verskyn het in A. en H. Algra: Dispereert niet (deel 4, derde druk), T. Wever,
Franeker.
Prof. dr. J.A. Engelbrecht, voorheen hoogleraar in Bantoetale aan die Universiteit
van Pretoria, tans professor-emeritus van die Strand, wat by die Kôsa-woordelys in
die handskrif die taalkundige toeligting gevoeg het.
Die personeel van die argiefbewaarplekke in Pretoria en Kaapstad en van
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die S.A. Openbare Biblioteek, Kaapstad, wat my steeds ter wille was by die ondersoek
en die voorbereiding van die verlugting.
Die Departement van Aardrykskunde van die Universiteitskollege Wes-Kaapland,
en by name mnr. J.F. Engelbrecht, B.A. (hons.) wat met moeite en sorg die kaarte
geteken het.
Mnr. W. Tyrrell-Glynn, adjunk-direkteur van die S.A. Openbare Biblioteek,
Kaapstad, wat op my versoek my Engelse weergawe van die inleiding en die
samevattende vertaling gelees het.
Die ere-sekretaresse van die Van Riebeeck-Vereniging, mev. M.G. Ashworth, vir
haar vriendelike hulp om die uitgawe op die pers te besorg.
Mej. Swante Bos, tans van Johannesburg, wat oorspronklik die handskrif van die
foto-afdruk af oorgetik het.
Dis my 'n voorreg om hier 'n besondere woord van dank en erkentlikheid ten slotte
by te voeg teenoor my eggenote wat die opofferende taak op haar geneem het om al
die tikwerk vir my te doen.
W.J. DE KOCK
Bellville,
15 Desember 1964
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Inleiding
A. Lewensloop van die skrywer
Die reisjoernaal wat tans vir die eerste keer hier gepubliseer word, nagenoeg 162
jaar ná die gebeurtenisse waarop dit betrekking het, is bygehou deur Willem
Bartholomé Eduard Paravicini di Capelli (1778-1848), kaptein van die artillerie in
die leër van die Bataafse Republiek, en aide-de-camp van genl. Jan Willem Janssens,
goewerneur en generaal en chef van die Kaap de Goede Hoop van 1803 tot 1806.
Met uitsondering van die verwysings na Paravicini deur Lichtenstein, wat hom
persoonlik geken het as reisgenoot uit Europa, en by geleentheid saam met hom op
reis was van Kaapstad na Swellendam, word hy nêrens in die Suid-Afrikaanse
geskiedkundige literatuur vermeld nie, en oor sy verblyf aan die Kaap - van Desember
1802 tot April 1805 - is by die amptelike stukke maar 'n betreklik skrale neerslag te
vinde.
Nadat die handskrif in 1952 opnuut onder die aandag gekom het, is daar, na
aanleiding van bronneverwysings by die bestaande biografiese artikels oor Paravicini
en lede van sy geslag1 die hulp ingeroep van die verteenwoordiger van die
Suid-Afrikaanse Staatsargief se argivaris vir bronnenavorsing in Europa2 wat daarin
geslaag het om in 1958 die omvangryke familiekroniek en genealogie van die geslag
Paravicini - een van die merkwaardigste in Europa - in partikuliere besit op te spoor
en as skenking te verkry,3 tesame met stukke uit die huisargief van W.B.E. Paravicini
di Capelli4 en sy nekrologie.5 In

1
2
3

4

5

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, III, kolom 953e.v.
Dr. A. Wypkema.
Aanwins 1088 (Kaapse Argief), bestaande uit altesame 8 bande tikskrif (folio); daarvan is
daar 6 met Duitse teks: Genealogie und Geschichte des Geslechtes Paravicini, nach den sich
im Central Archiv der Familie in Basel befindenden Dokumenten zusammengestellt durch
Edm. von Paravicini, in Linz a.d. Donau und W.H. Croockewit, in Rotterdam 1932, met
naskrif, 1939. Daarby 2 bande met Franse teks (1934): Généalogie de la Famille Paravicini,
dressée d'après des données de la famille par W.H. Croockewit, Rotterdam, en collaboration
avec Edmund von Paravicini à Linz sur Danube (Autriche).
Aanwins 1362 (Kaapse Argief) bevattende afbeelding van W.B.E. Paravicini di Capelli,
verskeie afdrukke van die familiewapen, besonderhede oor sy aanstellings en ou afskrifte
van stukke oor afkoms van die Paravicini-familie, o.a. ‘Auszug von dem Adelichen Geschlecht
Paravicini de Capelli aus der Praetia: Das 1st Ausführliche und Wahrhafte Beschreibung
der Dreijen Loblichen Grawen Bünden und anderer Pretischen Völker/durch/Johansen Guler
von Weineck. Gedruckt zu Zürych, bei Joh: Rodolff Wolffen.’
Aanwins 1039 (Kaapse Argief), fotokopie van die nekrologie van W.B.E. Paravicini di
Capelli deur ‘Een Artillerist’ (Arnhemsche Courant, 26.4.1848).
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Mei 1962 het ek ook geleentheid gehad om die stukke oor die familie Paravicini wat
hierby aansluit en berus by die Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag, te
raadpleeg.6 Uit hierdie bronne is, tensy anders vermeld, die afkoms en lewensloop
saamgestel van hierdie lid van 'n reusagtige geslag wat tans nog sy vertakkinge het
in haas elke land ter wêreld.
Volgens oorlewering (wat vir die allervroegste periode nie dokumentêr gestaaf
kan word nie) het die adellike geslag Paravicini sy oorsprong gehad by ene Baruto
(Brasulphus, Barallo) wat verwant was aan die konings van Lombardye en wat, ten
tyde van die kroning van Karel die Grote in Italië as koning van Lombardye in 774,
een van die keiser se twaalf pares (‘gelykes’) was, oftewel kamerheer (Frans: pair;
Engels: peer) wat uitgestrekte leengoedere (heerlikhede) verwerf het in Noord-Italië,
veral rondom die meer Como. Die familie was vroeg ook by Milan en Sondrio
gevestig en het minstens van die negende eeu die naam Paravicinus (met verskillende
variante) gevoer.
Die verskillende groot takke van die familie, waaronder die Paravicini di Gottardini
wat later die Nederlandse stam word, het almal in hul skild of wapen 'n wit swaan
in 'n rooi veld gevoer: die swaan, die simbool van 'n wetenskaplike en goeie mens
wat hom met niks verontreinig nie; wit, die afglansing van 'n beskaafde gemoed.6a
Onder dié wat noordwaarts uit Italië deur die Alpe verhuis het, het 'n tak by Chur,
die ou Romeinse Curia Raetorum, die hoofsetel van die Switserse kanton Graubünden
en geleë aan die aloue Splügenpas, tereg gekom.
In Chur was die inwoners oorwegend Protestants; in die godsdiensoorloë van die
16de en 17de eeu het baie van die inwoners oor Europa verspreid geraak en die eerste
Paravicini in Nederland was Johan Caspar (gebore in Chur in 1660 en oorlede in
Den Haag, eers in 1761) wat met hom die toevoeging ‘di Capelli’ gebring het,
waarskynlik na die naam van sy grootmoeder Violanda Capelli. Hy was offisier by
die Switserse troepe (kaptein van die Grisons) in die Nederlandse diens, en die
oorgrootvader van die skrywer van die reisjoernaal.
Die seun van Johan Caspar, uit sy tweede huwelik, was die artilleris, generaal en
wapenontwerper Bartholomeus Eduard Paravicini di Capelli (1724-1810) wat nog
in 1794 in Vlaandere die voorhoede van die Prins van Oranje by Landrecies teen die
Franse aangevoer het, toe sy seun en kleinseun ook reeds in dieselfde veldtog gedien
het.
In Zutphen, woonplek van Bartholomeus Eduard, is sy enigste seun, Johan Caspar
(1752-1825) gebore, wat eweneens soldaat en artilleris word, en dit teen 1795 bring
tot inspekteur-generaal van die geskutgietery en die magasyne.

6

Legaat Van Beresteyn (G-PA-18 II), handskrif Croockewit, en ‘Généalogie de la famille
Paravicini...Reproduction provisoire pour les membres de la famille Paravicini, en attendant
la rédaction définitive après complétement de recherches dans les archives officielles et
privées’. Rotterdam, 1929.
6a Drie afdrukke, almal aangedui as ‘Wappen der holländischen Linie’ (daarby een van 1689
en 'n ander I.D. Paravicini Fecit Ao 1735, wat die duidelikste is) by Aanwins 1088 (Kaapse
Argief) VII, p. 507 C. Afdrukke ook by Aanwins 1362 (Kaapse Argief).
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Terwyl sy seun met genl. Janssens in 1803 op reis is in Suid-Afrika, word Johan
Caspar ‘Chef van het wapen der Artillerie’, later generaal-majoor, en uiteindelik lid
van die ‘Centraal Comité voor Artillerie en Genie’. Soos sy vader Bartholomeus
Eduard voor hom, wat die eerste artillerieskole in Nederland laat oprig het en
wapenonderwys grootliks verbeter het, het Johan Caspar belangrike verbeteringe
van die artillerie voorgestaan en tot stand gebring, veral wat die marine-artillerie
betref.
Johan Caspar en sy eggenote, Anna Christoffelina Jacoba van Heemskerck,7 se
oudste seun, Willem Bartholomé Eduard, is te Zutphen gebore op 22 Februarie 1778
en in die Frans-Protestantse kerk aldaar gedoop.8 Teen 1791 is daar nog drie seuns
gebore.9
Getrou aan die soldatetradisie van sy familie, het W.B.E. Paravicini di Capelli as
seuntjie van nege jaar op 27 September 1787 reeds leerling-kadet by die artillerie
geword en in dié opleiding ses jaar gebly tot hy op 31 Desember 1792 tweede luitenant
word.10 Enkele maande daarna kom hy op 20 Mei 1793 by die Rijdende Artillerie en
maak as jongeling sy eerste veldtog in 1793 mee in Vlaandere waar die Staatse leër
van die Prins van Oranje die opmars van die Franse rewolusionêre magte stuit. Sy
skrandere en vlugge oordeel, gepaard met 'n gunstige voorkoms, het hom vroeg onder
die aandag gebring en was die aanleiding tot sy benoeming by die Rijdende Artillerie.
Vir die veldtog van 1794 in Vlaandere word hy weer op 5 Maart 1794 by hierdie
korps ingedeel.
Besonderhede van Paravicini se diens in hierdie tyd word nie vermeld nie; dit is
egter wel moontlik dat hy aanwesig was by die oorrompeling van die Franse versterkte
kamp te Landrecies op 20 April 1794, wat onder aanvoering van sy grootvader, genl.
B.E. Paravicini di Capelli, plaasgevind het.
Met die bewindsverandering van 1795 en die totstandkoming van die Bataafse
Republiek, neem Paravicini op eie versoek eervolle demissie as offisier.
Dit is nie bekend waarmee hy hom in die volgende jare besig gehou het nie. Eers
na die Vrede van Amiens tree hy op 16 April 1802 as kaptein van 'n kompanjie
artillerie van die 5de Bataljon in diens van die Bataafse Republiek. Nege dae later
word hy op 15 April 1802 aide-de-camp van genl. J.W. Janssens, self kort tevore
benoem tot goewerneur van die Kaap de Goede Hoop, wat kragtens die Vrede van
Amiens deur Groot-Brittanje weer aan die Bataafse Republiek teruggegee sou word.
Van wanneer die assosiasie tussen Paravicini en genl. Janssens dagteken, is uit
beskikbare stukke nie vasgestel nie.

7
8
9

10

Volgens die inskrywing by Stamboeken officieren, nr. 113, fol. 1, (Alg. Ryksarchief, Den
Haag) was haar naam Johanna Christina van Heemskerk.
Aanwins 1362 (Kaapse Argief): Extrait du Regître des Batêmes de l'Eglise Wallone de
Zutphen.
Ibid., Latynse teks sonder nadere identifikasie, dd. Idibus Maii (15.5). 1791: Elias. Jacobus
Peter en Carolus Ludovicus. Twee van die broers het in 1812 tydens Napoleon se Russiese
veldtog omgekom; Elias het in Rusland in 1812 gesneuwel en Jacob Peter is in Wilna in die
hospitaal in Sept. 1812 oorlede.
Besonderhede oor Paravicini se militêre loopbaan o.a. uit Stamboeken Officieren, nr. 113,
fol. 1 (Alg. Rijksarchief, Den Haag).

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

xiv
Dit is bes moontlik dat hul kennismaking tydens die eerste veldtog in Vlaandere kon
plaasgevind het, waar Janssens voor Meenen op 13 September 1793 ernstig gewond
is.11
Op 16 Mei 1802 is in Den Haag die ondertroue geregistreer van Paravicini en
Hendrica Justina van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, gebore in Den Haag
op 14 April 1781 as dogter van Mr. Hendrik Justus van Oldenbarneveld en Agnita
Theodora van Teylingen. Die lewensmaat van Paravicini was dus afkomstig uit een
van Nederland se aansienlikste families. Drie weke daarna, op 8 Junie 1802, is die
jong paar in die heilige eg ingeseën in ‘de Hoogduitsche Kerk’ in Den Haag.12
'n Maand later het die vertrek na Kaapstad gevolg. Op 6 Julie 1802 het die
kommissaris-generaal Mr. J.A. de Mist en sy kinders, die goewerneur J.W. Janssens,
en die militêre gevolg, waaronder Paravicini en sy eggenote, van Enkhuizen met 'n
jag van die Asiatiese Raad na die rede van Texel vertrek waar op 8 Julie op die
oorlogskip Bato oorgestap is.13 Genl. Janssens het teen 15 Julie sy gesin gaan haal,
en dis waarskynlik by dié geleentheid dat die 24-jarige aide-de-camp en sy vroutjie
van sy broer, hul vriende en vriendinne 'n medaljon ter laaste aandenking meegekry
het ‘donné en dernier souvenir à l'occasion du départ de mon frère et soeur Paravicini
vers le Cap de bonne Espérance par leur vrais amis et amies.’14
Teenwinde het die skepe tot 5 Augustus in Texel gehou voordat die seereis na die
Kaap onder die gedonder van salvo's en die tone van krygsmusiek 'n aanvang geneem
het. Eers op 23 Desember 1802 het die Bato, Pluto, Kortenaer en die fregat Maria
Reigersbergen Tafelbaai bereik en die volgende dag is Paravicini, sy kollega, Johannes
Deel, sekretaris van Janssens, en die jong A.L. de Mist, seun en sekretaris van sy
vader, die kommissaris-generaal, onder dié wat in staatsie aan wal gaan om met die
waarnemende Britse goewerneur, genl. Francis Dundas, die middagmaal in
Goewermentshuis in die Laan te nuttig.15
Na onverwagte verwikkelings wat lei tot die tydelike opskorting van oorgawe en
oorname van die volksplanting, kon De Mist eindelik op 1 Maart 1803 formeel die
bewind oorneem en genl. Janssens as goewerneur installeer. Feitlik sedert die dag
van aankoms het die wolk van hernieude oorlog met Groot-Brittanje waarby die
Bataafse Republiek vanself betrokke sou wees, sy skadu-

11

12
13

14
15

Vgl. Janssensversameling, Alg. Rijksarchief, Den Haag, Portefeulje 3, omslag 1800-1802,
waar al die stukke sedert 1798 i.v.m. Janssens se benoeminge deur Paravicini georden en in
leggers geplaas is met sy handskrif buite op.
Aanwins 1362 (Kaapse Argief): uittreksels uit huweliksregister, Den Haag, en Nieuw
Nederlandsch Biografisch Woordenboek III, kol. 956.
B.R. 107, pp. 1-4; Janssensversameling, Bundel 6: ‘Extract uit de Kaapsche Rolle van het
jaar 1803’ en Augusta de Mist, p. 73. Onder Janssens se gevolg was o.m. Martin Hinrich
Karl Lichtenstein ‘Medicinae doctor, instructeur van de kinderen van den gouverneur.’
Aanwins 1362 (Kaapse Argief), byskrif op los bladsytjie, dd. 14.7.1802.
V.C. 278, p. 4 e.v. en B.R. 107, pp. 5-7.
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wee oor die doen en late van die nuwe bewind gewerp en veral die gevoelige en
swaarmoedige Janssens se gees gekwel.16
Met so 'n hoof wat telkens in neerslagtigheid verval het en steeds geneigd was om
aan sy eie vermoë te twyfel om die taak te volbring wat op sy skouers gerus het, sou
Paravicini vier maande lank in die binnelande van die volksplanting reis. Die
amptelike joernaal wat hy gehou het, sy eie weergawe wat hier volg, en die
korrespondensie tydens die reis gevoer, bewys in welke hoë mate die goewerneur
op sy 25-jarige aide-de-camp gesteun het, nie alleen as amanuensis nie, maar om in
baie gevalle namens hom op te tree. Aan sy kant vertoon Paravicini reeds op betreklik
jeugdige leeftyd met hoeveel gemak en bekwaamheid hy die verantwoordelikhede
dra wat hom opgelê word.
Hy laat hom sien as verfynde, intelligente, ontwikkelde en rype mens wat by sy
eerste kennismaking met die Kaapse binneland wel Barrow onder die arm het en die
denkbeelde wat vaardig is in die vaderland wat hy pas verlaat het telkens na vore
bring, maar wat blank en nie-blank met simpatieke begrip beskou. Oral loer sy
humorsin om die hoek, of dit nou al in die smidswinkel op Krombeksrivier is, of by
die jolyt op Rheeboksfontein waar hy self musiek maak, by die ontmoeting met
Slambie se afgesant of die potsierlike intog met Gaika en die swaarlywige
‘koningin-moeder’ in die kamp aan Katrivier.
Hy geniet van alles, veral van die jag, werp sy woord van kritiek in waar hy dit
nodig ag en reis met wakkere aandag wat plant en dier en landsliede opneem en
weergee soos hy as Nederlander dit sien-op sigself 'n interessante teenstelling met
die siening van sy reisgenoot, Dirk Gysbert van Reenen, die gebore Afrikaner, wie
se joernaal gelukkig ook vir ons bewaar gebly het.
Toe Paravicini sy dagboekaantekeninge gemaak het en talryke amptelike briewe
hom by geleentheid selfs van die aangename geselskap van die Afrikaanse ‘nonjes’
laat wegbly het, het daar vir hom nog 'n lang en bewoë loopbaan voorgelê. Aan die
einde daarvan is deur 'n tydgenoot oor hom die volgende mooi karakterisering gelewer
wat, laat ons dit maar aanneem, nou reeds in hoofsaak van hom waar was:
‘Paravicini paarde bij veel kunde en vlug oordeel, eene groote tegenwoordigheid
van geest en eene gevatheid, die, bij zijne minzame en beleefde manieren, zijnen
omgang even aangenaam als leerzaam maakten. In verschillende betrekkingen by
materieel en personeel gediend hebbende, was hij vrij van alle die kleingeestige
vooroordeelen, die de zoodanigen kenmerken, die hun geheele loopbaan uitsluitend
bij één gedeelte van het zoo veel omvattende artilleriecorps hebben doorgebracht...’17
Nog voor die einde van die landreis het die tyding van die hervatting van
vyandelikhede tussen die Franse Republiek en Groot-Brittanje waarby die Bataafse
Republiek vanself aan die Franse kant betrokke sou wees, die goewerneur by die
Plettenbergsbaken bereik (22 Julie) en hom laat besluit om onmid-
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B.R. 100, Secrete Notulen, 1802-1804, De Mist/Janssens, 19.1.1803.
Aanwins 1039 (Kaapse Argief): nekrologie, 26.4.1848.
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dellik te perd na Kaapstad terug te keer om alle moontlike maatreëls ter hand te neem
ter verdediging van die volksplanting teen 'n moontlike Engelse aanval. In die
volgende nege-en-twintig maande sou verdediging in al Janssens se doen en late die
oorweging van deurslaggewende belang wees. Dit spreek byna vanself dat 'n bekwame
en vertroude offisier soos Paravicini hierby 'n aktiewe rol sou speel. Dit blyk trouens
al tydens die reis dat besondere aandag geskenk word aan baaie en landingsplekke
op die suidkus en die landkaarte wat daarop betrekking het.18
Janssens se eerste stap om die weerbare bevolking in staat van gereedheid te te
bring, was die instelling op 21 Julie 1803 van 'n binnelandse posdiens wat o.a. bedoel
was om deur middel van korrespondensiebodes langs die geskikste roetes na die
afgeleë grense ‘de bevelen van het gouvernement spoedig naar alle oorden der
volkplanting over te brengen’.19 Die organisasie van hierdie posdiens sou weldra aan
Paravicini opgedra word.
Intussen is Janssens se algemene mobilisasieplan twee weke na Paravicini se
terugkeer in Kaapstad op 25 Augustus 1803 aangekondig. Dit het verordeninge bevat
‘om deeze Colonie in eene behoorlyke staat van defensie te brengen’ en onder meer
voorsiening gemaak vir die oproep van burgers, die oprigting om 'n Hottentotkorps
en 'n landmilisie.20
Vanaf sy terugkeer staan Paravicini in die midde van die militêre voorbereidsels
soos blyk uit verskeie stukke, waaronder geheime korrespondensie, in sy handskrif
deur hom onderteken sedert 17 Augustus 1803.21 Hy neem op 11 Oktober 1803 deel
aan die militêre konferensie waarop uitvoerige verdedigingsprojekte bespreek word
en opdragte toegewys word. Onder die aanwesiges was die sleutelpersone belas met
die verdediging van die kolonie t.w. die kolonel en kommandant van die troepe P.L.
Henry, die kol. en kapt.-ter-see J. Claris, die lt.-kol. Cordes, die kapt.-adjudant J.F.
Benaij, die militêre administrateur J. Deel, die direkteur en chef van die hospitaal R.
de Klerk Dibbetz en die inspekteur-generaal van geboue, Louis-Michel Thibault.22
Dit was Paravicini se medestanders, sommige van hulle sy persoonlike vriende, op
hierdie tydstip wat Janssens bestempel het as ‘de ellendige staat van de verdeediging
dezer volkplanting’.
Intussen kry Paravicini die spesiale opdrag van Janssens om vir al die uitrusting
en proviandering sorg te dra vir die binnelandse reis wat die kommissaris-generaal
J.A. de Mist op 9 Oktober 1803 sou aanvaar.23 Hy kry volmag
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Handskrif Paravicini (infra) onder datums 11, 16, 22, 23 April; 4, 5 en 8 Mei.
Kaapse Plakkaatboek VI, pp. 54-56; ook ibid, p. 58 en G.R. 8/1, pp. 267-268 (lys van poste
in distrik Graaff-Reinet).
B.R. 3, pp. 1547-1557; Kaapse Plakkaatboek VI, pp. 62-64, gepubliseer in Kaapsche Courant,
3.9.1803.
Vgl. korresp. d.d. 17.8.1803, 2.10.1803 en 11.10.1803 in mikrofilms van Mss. Germ Fol.
896 en 897 (Pruisiese Staatsbiblioteek, Berlyn) in die Kaapse Argief. Ook B.R. 40, passim.
B.R. 75, pp. 10-17.
B.R. 110, deel 8, pp. 49 en 154-156.
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om ‘uit de differente departementen der Magazynen, Militaire atteliers en de
Hospitalen, tegens behoorlyk reçu alle dat geene te mogen requireeren als gy tot het
in ordre brengen der wagens, campements Effecten en verdere train zult vermeenen
te behoeven’.
Die bewys van die bekwame wyse waarop Paravicini sy pas opgedane ervaring
aangewend het om De Mist se talryke gevolg en hul vyf ossewaens doeltreffend toe
te rus, is te vinde by Lichtenstein wat na Paravicini verwys as 'n man van groot
deurtastendheid en versiendheid wat met groot sorg die ekspedisie voorberei het en
daardeur die hartlikste dank van die hele reisgeselskap verdien het by menige
geleentheid op die reis.24
Terwyl broodnodige troepe op las van die Staatsbewind na Batavië vertrek en
Janssens, siek en swartgallig as slagoffer van die senuwee-oorlog waarvan hy die
spanning nog bare maande sou moes dra, hom in Januarie 1804 bekla oor die
‘allerzorglykst’ toestand van die regering, kry Paravicini 'n militêre opdrag. Hy moes
naamlik saam met F.S.V. le Sueur, kommandant van die Hottentotkorps, en die heer
Hendrik Cloete van Constantia rapporteer oor die oorplasing van die ‘Corps vrye
Hottentotten’ van Rietvallei (by die teenswoordige Milnerton) na 'n kamp by
Wynberg. Nadat okulêre inspeksie gehou is, het die kommissie verslag gedoen en 'n
terrein op die grond van die heer Tennant aanbeveel waar spoedig met arbeid van
die Hottentotte self die kamp aangelê is.25
Die goewerneur het as militêr tereg veel waarde geheg aan die rol wat Saldanhabaai
en Sint Helenabaai by 'n verwagte vyandelike aanval sou kon speel.26 Vanselfsprekend
het hy sy aide-de-camp meegeneem toe hy in Mei 1804 besluit het ‘zich voor eenige
dagen na de Saldanhabaaij en St. Helena Baay tot het opnemen en examineeren deser
gedeeltens van de Colonie te absenteeren’.27 So het Paravicini dan ook weer die pen
opgeneem as skrywer van die klein reisjoernaal wat hy later by sy eie van die
binnelandse reis gevoeg het.28
Die reis self het van 17 tot 27 Mei 1804 geduur. Enkele dae na sy terugkeer in die
Kasteel, lê Janssens op 1 Junie 1804 sy aanbevelings aan die Politieke Raad voor
oor noodreëlings in Saldanha- en Sint Helenabaai en doen aan die hand dat ‘den
Capitein Aide de Camp Paravicini kon gechargeerd worden met het in order brengen
dezer zaak en met het opspeuren naa de gebreeken die er bestaan in de geregulde
Correspondentie tusschen de Hoofdplaatsen en die Oorden’.29
Kort daarna was Paravicini dus weer in die saal en in die derde week van Junie
1804 is hy weer in Saldanhabaai en by veldkt. Jacob Laubscher aan die
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V.R.V. 10 (Lichtenstein) pp. 8 e.v.
B.R. 75, pp. 58-63 en B.R. 5, pp. 118-124.
B.R. 7, pp. 12 en 1585. Vgl. die betekenis wat Barrow juis in hierdie tyd toeken aan Saldanhaen Sint Helenabaai in die tweede deel van sy boek (II, pp. 39-40, 214-215 en passim) wat
feitlik 'n handleiding is vir die herowering van die Kaap.
B.R. 7, pp. 1714-1715, dd. 16.5.1804.
G.M. IV, pp. 333-339.
B.R. 7, pp. 1829-1835.
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St. Helenabaai. Hy lewer aan die goewerneur op 21 Junie 1804 rapport oor sy
maatreëls rakende die ‘post-route’ in noodgeval, die plasing van soldatepatrollies en
die vlaeman in Sint Helenabaai.30 Met kenmerkende deeglikheid en vlugheid stel
Paravicini sy verslag saam sodat Janssens op 5 Julie 1804 voor die Politieke Raad
kon verskyn met twee rapporte ‘het laatste gemunieerd met zeven Bylagen’ oor die
uitvoering van sy opdrag rakende ‘het Stationeren van een detachement Militairen
aan de Saldanhabaay, en het expedieeren van de nodige orders zoo aan den Posthouder
van de Saldanha en St. Helena Baayen, gelyk meede aan de daaromstreeks woonende
Veldcornets en ander Opgezetene, waarna dezelve zich by verschyning en landing
van vyanden aldaar zullen hebben te gedragen’.31
Die volgende opdrag aan Paravicini het spoedig gevolg. As artillerieoffisier kry
hy saam met die kommandant van die artillerie, majoor Georg Conrad Kuchler ('n
veteraan wat van 1785 aan die artillerie in Kaapstad verbonde was) bevel van Janssens
teen Augustus 1804 ‘om pertinent te doen opneemen en oculair te onderzoeken, op
welke Posten en Batteryen langs de zeekusten rondsom deeze Hoofdplaats, nog
reparatien, emplacementen of kleine verbeteringen vereischt worden’.32 Die twee
gekommitteerdes het in hul rapport van 28 Augustus 1804, met bylae van
aanbevelings,33 hul ondersoek na die geskutstellings oral in die Kaapse Skiereiland
hulle beperk tot ‘het meest urgentste’ en ook tot wat ‘dadelyk tot de Artillerie
behooren’. Hulle het egter met betrekking tot elke battery van Muizenberg, Houtbaai,
Kampsbaai tot die ‘Mouille by Ankerbaay’ en die batterye digby die Kasteel opgegee
watter verbeteringe met weinig koste en tyd kon deurgevoer word om die stellings
in 'n bruikbare staat te bring.
Die uitvoering van die verslag is aan Kuchler oorgelaat omdat Paravicini se aandag
in 'n ander oord vereis is.
In die wintermaande van 1804 was Janssens besig om vir die vertrek van die 23ste
Bataljon na Batavië te probeer vergoed deur plaaslike eenhede van hulptroepe op
die been te bring, sowel voetvolk as artillerie, burgers en Hottentotte. Daar is uniforms
uitgedeel en gedril aan alle kante.34 Daar kan aangeneem word dat Paravicini, behalwe
soos reeds i.v.m. die Hottentotkorps vermeld, hieraan oral 'n bedrywige aandeel
gehad het. Van die Engelse planne was niks bekend nie, maar die aanval kon te eniger
tyd plaasvind en Janssens het op 'n algemene krygsplan besluit wat hom sou toelaat
om, selfs al sou Kaapstad verower word, sy magte agter die Hottentotshollandkloof
(in die buurt van die huidige Grabouw) saam te trek om die vyand van die binneland
af te sny. Verskillende kere het hy dus die omgewing besoek - waarskynlik met
Paravicini by hom.35
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B.R. 52, pp. 1-34, met rapporte 21.6.1804, 2.7.1804 en diverse bygevoegde stukke.
B.R. 8, p. 2135. Vgl. hierby die gedetailleerde inligting wat Barrow (II, pp. 215-220 en
254-255) oor die verdediging van die Skiereiland verstrek.
Ibid., p. 2783, dd. 5.9.1804.
B.R. 56, pp. 17-21 en B.R. 8, pp. 2784-2786.
V.R.V. 11 (Lichtenstein), pp. 134-135.
Ibid., p. 136.
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Die sukses van sy plan sou afhang van doeltreffende toevoer van voedsel- en militêre
voorrade uit die binneland deur middel van 'n reeks magasyne, minstens tot op
Swellendam. Die oprigting van hierdie magasyne vir sowel provisie as
‘oorlogsbehoeftens’ is aan Paravicini teen die einde van Augustus 1804 deur Janssens
opgedra. Hy het die opdrag van 2 tot 19 September by wyse van 'n amptelike reis na
Swellendam en terug uitgevoer en op 22 September aan die goewerneur omstandig
verslag gedoen.36 Een van sy reisgenote, behalwe die kapteins Verkouteren en De la
Bat, en die artillerie-luitenant Meyer, was die arts Lichtenstein van wie ons dus 'n
aanvullende relaas van die reis het.37
Vir Paravicini was dit 'n bekende roete waarlangs hy gereis het, presies dieselfde
en by dieselfde mense langs waar hy met die goewerneur veertien maande vroeër op
die landreis beweeg het, insluitende 'n besoek aan die Morawiese sendelinge op
Baviaanskloof. Hy het (soos sy verslag aantoon) 'n menigte instruksies gelaat oor
die inrigting van stapelplekke vir militêre voorrade en produkte, die plasing van
soldate en veral die inrigting van 'n hele reeks alarm-seinposte, drie tot vier uur
uitmekaar, om die nuus van 'n inval deur kanonskote in die kortste moontlike tyd
aan die burgery bekend te maak. Op Swellendam is digby die kerk 'n groot
kruitmagasyn opgerig met 'n werkswinkel daarnaas en luit. Meyer in bevel. Die
kanonposte het Paravicini, in oorleg met die regering in Kaapstad, op 15 September
1804 laat toets om foute te verbeter.38 Soos op die landreis, skryf hy ook talryke
briewe aan amptenare, burgeroffisiere en selfs aan landdros Ludwig Alberti in
Algoabaai.
Paravicini se terugkeer na Kaapstad het saamgeval met toenemende gerugte oor
'n aanstaande Engelse aanval,39 die neerlegging deur De Mist van sy ampte om
Janssens nie in die uitvoering van sy verdedigingsplanne te strem nie,40 en die inrigting
deur Janssens van 'n groot militêre kamp en hoofkwartier aan die Liesbeekrivier waar
hy hom drie maande lank by sy troepe sou ophou.41
Op 19 Oktober 1803 het die goewerneur dit al nodig gevind vir die goeie
funksionering van die posbodes dat die hele stelsel ‘aan een onafgebrooken en attentif
opper bestier behooren onderworpen te zyn’, wat die Politieke Sekretaris weens
menigvuldige pligte egter nie kon behartig nie; die goewerneur het dus besluit ‘om
de Superintendentie over de Postboodens te demandeeren aan des zelfs aide de camp,
en by diens absentie aan den privaat Secretaris’. Ter-
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B.R. 56, pp. 491-497: oorspronklike rapport deur Paravicini onderteken, met naskrif.
V.R.V. 11 (Lichtenstein), pp. 138-181.
Kaapse Courant, 1.9.1804 (kennisgewing) en Kaapse Plakkaatboek VI, p. 171. Van die ou
kanonne op die seinroete is verskeie vandag nog te sien o.a. by Tygerberg (Parow), op
Hottentotshollandpas, by Swartberg (Caledon), by Tygerhoek (Riviersonderend) en op
Swellendam, vroeër op die Luipaardsberg. (Mededeling L.L. Tomlinson, 10.10.1960).
Lichtenstein merk op (V.R.V. 11, p. 175) dat die stelsel tog nie bevredigend was nie omdat
dié wat die kanonne moes bedien te ver weg gewoon het; dit het dus in 1806, met die werklike
inval, 8 uur geduur om die berig op Swellendam te kry.
B.R. 111, deel X, pp. 661-662, dd. 23.9.1804 en V.R.V. 11 (Lichtenstein), p. 181.
Theal, Records V, p. 125.
Kaapsche Courant, 6.10.1804 en V.R.V. 11 (Lichtenstein), p. 183.
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selfdertyd kry Paravicini opdrag om met spoed te berig ‘op welke wyze de beste
order en meest expeditie aan de werkzaamheeden der Postboodens kan worden
bygezet.’42
Te midde van al dié bedrywighede is nou weer aandag gegee aan die
hoogsbelangrike stelsel van binnelandse posbodes wat deel was van die moontlike
mobilisasie van die burgermag en waarby Paravicini 'n leidende rol gespeel het as
die amptenaar belas met die ‘departement der Postbodens’ aan wie hy alle traktemente
namens die regering uitbetaal het.43
Opnuut word nou ook 'n ‘publicatie’ uitgevaardig om die stelsel van posbodes te
bestendig en te bevorder wat Paravicini met soveel sorg gehanteer het.44
Teen Oktober 1804 - miskien al vroeër - was dit bekend dat die kaptein W.B.E.
Paravicini di Capelli kragtens besluit van die Staatsbewind van 8 Junie 1804 na die
vaderland terug verplaas was, as kaptein van die eerste kompanjie by die 2de Bataljon
Artillerie, (kolonel Martuschewitz) ‘Guarnisoen houdende te Breda’.45 Daar was
weens die oorlogstoestand en die Britse oppermag ter see egter g'n sprake van
spoedige skeepsgelecntheid na Nederland nie; selfs De Mist moes tot 24 Februarie
1805 op 'n Amerikaanse skip wag om oor New York na Europa te reis.46
Dus gaan Paravicini met sy pligte voort juis in 'n tydperk van allerlei teenspoed:
sterfte aan disenterie onder die toepe in die kamp aan die Liesbeek, die ontploffing
van die kruitmagasyn op Swellendam aan die begin van November, droogte in die
kolonie en langdurige siekte van Janssens in Desember 1804 en Januarie 1805.47
Wanneer hy op 16 Februarie 1805 sy 27ste verjaardag vier, skryf sy vriend R. de
Klerk Dibbetz, die direkteur van die ‘groote hospitaal’ en tewens inspekteur van die
goewermentsdrukkery in Kaapstad, vir hom spesiaal 'n lughartige gediggie wat onder
sy stukke bewaar gebly het - die enigste brokkie wat op sy private lewe aan die Kaap
betrekking het.48 Daarin word na sy aanstaande vertrek verwys en ook na 'n siekbed
‘toen gij, gehegt aan bed en deken, de dood kreegt op het aangezicht’. Daar is ook,
by wyse van teenstelling, verwysing na 'n besondere hoenderhok van Paravicini ‘dat
capabel is om beeren en Olijphanten te logeeren’, wat daarop dui dat hy in Kaapstad
'n huis bewoon het.
Op 26 Maart 1805 was daar eindelik skeepsgeleentheid: Paravicini rappor-
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B.R. 4, pp. 2045-2046, dd. 19.10.1803.
B.R. 6, p. 1365; B.R. 40, p. 219 e.v., en B.R. 48, p. 505. Daarby ook G.R. 8/1(a) dd. 10 en
21.8.1804 en Theal, Records VII, pp. 141-148.
Kaapsche Courant, 15.12.1804.
Ibid., 13 en 27.10.1803 en B.R. 11, p. 1164. Sy aanstelling het op 3 Junie plaasgevind (Vgl.
F.H.W. Kuypers, Geschiedenis der Nederlandsche Artillerie van de vroegste tijden tot op
heden, (4 dele, 1869-1874) IV, p. 170.
Kaapsche Courant, 2.3.1805.
B.H.D. III, pp. 315-317; V.C. 138, p. 113 en V.R.V. 11 (Lichtenstein), pp. 183-185.
Aanwins 1362 (Kaapse Argief): Verjaardagvers deur R. de Klerk Dibbetz ‘Doctor in de
Geneeskunde’.
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teer dat hy onder goedkeuring van sy transport met kapt. John Clement van die
Amerikaanse brik Mary of Boston ooreengekom het om vir die som van 1,000 Spaanse
matte (riksdalers) passaat- en tafelgeld vir hom, sy eggenote en Jacoba Backer, die
weduwee van die 2de luit. Frederik Mens wat die vorige jaar oorlede is, na Boston
te vervoer.49 Dit was vir hom nodig om op 3 April 1805 formeel aansoek te doen om
die passaatgeld aangesien hy nie van staatsgeleentheid gebruik kon maak nie weens
die oorlogstoestand. Hy bied selfs sy dienste aan om, as dit nodig is om ‘depêches
of andere Commissien naar het vaderland over te zenden, waarmeede de Supp(lian)t
zig byzonder gehonoreerd zoude vinden, en voor welke behouden overkomst en
Uitvoering hy zyn best vermogen zoude aanwenden’. Nogtans is besluit dat hy slegs
passaatgeld kry maar 'n voorskot om tafelgeld uit sy ‘voortlopend tractement’ te
betaal.50
Treffend was Janssens se gelate afskeidswoord: ‘De Aide de Camp, de Capitein
Paravicini di Capelli, is tot groot verdriet van de Gouverneur als Capitein by de
Artillerie in de Republiek verplaatst. Hy is zeer geliefd en kent de geheele
Volksplanting; de Gouverneur weet hem niet te remplaceeren.’51
Op 20 April het Paravicini uit Kaapstad vertrek52 en waarskynlik teen Julie 1805
in die vaderland aangekom om in Breda diens te aanvaar en sy militêre loopbaan in
die Republiek, wat spoedig die Koninkryk Holland sou word, voort te sit.53
Reeds in Augustus 1805 skeep hy in met bestemming Wes-Indië en raak in die
hande van die Engelse wat hom egter spoedig daarna vrylaat. As kaptein by die
mobiele artillerie maak hy die veldtog in Sweeds-Pommere en Pruise onder die
Nederlandse generaal Dumondeau aan die einde van 1806 mee. Hy is teenwoordig
by die inname van Hamelen aan die Weser, en Nieuburg, en dien daarna in 1807 en
1808 in die kusverdedigingslinies van die eilande Voorne en Goeree tot hy op 8
Augustus 1808 as kaptein oorgaan na die generale staf van die verenigde wapens
van die Genie en Artillerie. In dié hoedanigheid maak hy in 1809 die veldtog teen
die invallende Engelse in Zeeland mee.
In 1810 dien hy in die verdedigingslinies van Amsterdam. Op 24 Junie van hierdie
jaar is sy enigste kind, Johan Jacob Eduard (1810-1887) wat later ook majoor by die
artillerie sou word, in Den Haag gebore. Hy word, na die inlywing van die Koninkryk
Holland by die Franse Keiserryk, op 1 Januarie 1812 kaptein van 'n kompanjie by
die 9de (Franse) Regiment Artillerie te Voet, doen diens in die leërkamp op die
Franse kus te Boulogne en ontvang op 22 September 1811 die ridderskap van die
Legioen van Eer.
Paravicini word op 12 Januarie 1812 bevorder tot luitenant-kolonel en
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B.R. 11, p. 1164 en B.R. 64, pp. 65-66: Paravicini/Goew. en Raad (eiehandig), aangehegte
prysopgawe deur kapt. Clement aan ‘Mr. Parrervesinnie’, dd. 1.4.1805.
B.R. 11, p. 1164.
V.C. 138, p. 114, dd. 10.4.1805.
Kaapsche Courant, 27.4.1805.
Aanwinste 1039 en 1362 (Kaapse Argief); Stamboeken Officieren, nr. 113 fol. 1 (Alg.
Rijksarchief, Den Haag) en Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek III, kol. 956.
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onder-direkteur van die Artillerie. As aanvoerder van 'n bataljon trek hy in 1812 met
Napoleon se Groot Leër na Pole en Rusland. Tydens hierdie geskiedkundige veldtog
neem hy deel aan die veldslae by Wilna, Smolensk, Krasnoï en die Beresina. Op die
aaklige terugtog het albei sy voete bevrore geraak. Hy is op 12 November 1812 (na
die Krasnoï-slag) deur die Russe gevange geneem dog weer later as Nederlander
vrygelaat.
Hy neem in 1813 deel aan die veldtog in Boheme en Sakse, as luitenantkolonel
by die 3de (Franse) Regiment Artillerie en later as bevelvoerder oor 'n divisie artillerie.
Met die garnisoen van Dresden word hy in 1813 deur die Oostenrykers in Dresden
gevange geneem en na Hongarye vervoer.
Uit Chlumetz in Boheme het Paravicini op 24 Desember 1813 (saam met die
generaal-majoor Stedeman) skriftelike vertoë gerig tot die Prins van Oranje, wat pas
as Koning van die Nederlande teruggekeer het in Den Haag, om na hul vaderland in
diens te mag terugkeer, aangesien hulle die vorstehuis van hul vroegste jeug gedien
het ‘met de meest plichtmatigste trouwe en verknogtheid’ en bloot deur die vereniging
met Frankryk gedwonge was om in Franse diens te tree en tans reeds ‘als officieren
van Eer hunne demissien aan de Keyzer der franschen hebben ingezonden...’.54
Die brief aan die Prins, en ander wat gelyktydig aan die opperbevel in Praag en
die Geallieerde bevelhebber, vors Carl von Schwartzenberg, gerig is,55 het
onmiddellike gevolg gehad; Paravicini word reeds enkele weke later, op 22 Januarie
1814, luitenant-kolonel by die 1ste Bataljon Artillerie (Land Militie) en publiseer
dieselfde jaar die eerste van sy geskrifte oor die artillerie, die Reglement op de
Exercitiën voor Veld- Geschut ... voor de eerste Bataillon Artillerie Land-Militie, 'n
handleiding oor die bediening van beleërings- en veldgeskut wat op vroeër ontwerpe
van hom gebaseer was. Hierdie stuk, in 1815 verwerk met illustrasies daarby, is later
in verkorte vorm in 1831 gedruk.56
Hy word op 19 Februarie 1816 aangestel as direkteur van ‘de Artillerie Stapel en
Constructie Magazynen’ te Antwerpen waar hy nuwe tipes veldartillerie ontwerp
voor hy in dieselfde hoedanigheid na Delft verplaas word. In hierdie tydperk tot 1824
het Paravicini vir die Nederlandse leër voor enige ander op die Vasteland 'n gewysigde
vorm van die Engelse artillerie en toerusting ingevoer en voorstelle gedoen wat veel
later wel uitgevoer is sonder dat hy daarvoor die nodige erkenning ontvang het.57
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Pakket briewe onderteken deur en met eiehandige opskrif van Paravicini (by aanwins 1362,
Kaapse Argief): ‘Officieele Copien der gedaane demarches strekkende omme naar Holland
terug te keeren, en in dienst van dit Land onder de Regeering van Zyne Doorluchtige Hoogheid
den Heere Prince van Oranien over te gaan/door W.B.E. Paravicini di Capelli/Lieut. Col.
der Artillerie.’
Ibid., 21 en 31.12.1813.
Vgl. F.H.W. Kuypers, Geschiedenis der Nederlandsche Artillerie van de vroegste tijden tot
op heden (4 dele, 1869-1874) IV, pp. 171-172.
By Aanwins 1039 (Kaapse Argief) waar vermeld word dat Paravicini se verdienste in 'n
helder lig gestel is deur G.J. Stieltjes (Omschrijving van de Nederlandsche Veldartillerie)
wat ongeveer ten tyde van sy dood in 1848 verskyn het.
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By Kuypers58 staan oor sy prestasie as artilleris te lees: ‘Met hart en ziel aan het
wapen zijner keuze gehecht, heeft Paravicini veel voor de artillerie gedaan. Behalve
als wetenschappelijk gevormd man, heeft hij zich ook als een in alle deelen practisch
officier doen kennen. Wij weten dat de artillerie hem een verbeterd veld-materieel
verschuldigd is; ook grondige exercitie-reglementen heeft zij hem te danken.’
Paravacini word op 18 Julie 1824 bevelhebber van die 1ste Bataljon Veldartillerie,
op 15 Januarie 1826 tot kolonel bevorder en, as gevolg van reorganisasie, op 23
Desember 1829 aangestel as bevelvoerder van die 1ste Artillerieinspeksie met
standplaas Nijmegen. Op 7 Oktober 1831 word hy Ridder van die Nederlandse Leeu.
Hy word bevorder tot generaal-majoor en hoof van die personeel van die artillerie
op 13 Februarie 1834 en tree met hierdie rang op 1 Januarie 1841 met pensioen af
by 'n algemene besnoeiing van die leër.
Sy eggenote het hom op 29 September 1845 ontval en hy het die laaste jare van
sy lewe in Kralingen by Rotterdam gewoon waar hy op 21 April 1848 oorlede en
begrawe is.
Oor hom 'n laaste getuienis uit 'n geslag wat hom nog geken het: ‘Paravicini was
begaafd met een helder verstand en een ruimen blik; hy was geleerd, beschaafd,
huiselijk, eenvoudig en minzaam, hy bezat veel wereld- en menschenkennis. Als
voorzitter van de commissie, die in Den Haag zitting hield, en het examen van de
adspiranten, dingende naar den rang van officier afnam, verwierf hij aller achting en
genegenheid door zijne strikte onpartijdigheid en minzaamheid. Daar hij de wereld
goed beschouwd had en in verschillende betrekkingen, zoowel bij het personeel als
materieel, werkzaam was geweest, was hij vrij van die kleingeestige veroordeelen,
welke hen aankleven die hun geheele loopbaan uitsluitend bij één dienstvak van het
zooveel omvattend wapen hebben doorgebracht.’59
Daar bestaan by die skenkings wat deur die Staatsargief in Suid-Afrika in 1958
ontvang is die volgende afbeeldings van W.B.E. Paravicini di Capelli: (1) Die portret
wat as frontispies hierby afgedruk word, 'n waterverftekening op karton met 'n
houtpaneeltjie daarby aan die agterkant waarvan 'n stuk ongedateerde papier geplak
is met 'n byskrif (blykbaar deur 'n nakomeling of tydgenoot geskryf, moontlik sy
kleinseun Johan Gerard Justus, 1838-1904) wat sy volle naam aangee, dié van sy
ouers en van sy eggenote.60
(2) 'n Skets (crayon) by die genealogiese versameling Paravicini.60a
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F.H.W. Kuypers, t.a.p., III, p. 171.
F.H.W. Kuypers, Geschiedenis der Nederlandsche Artillerie van de vroegste tijden tot op
heden, IV, p. 171.
60 Aanwins 1362 (Kaapse Argief).
60a Aanwins 1088, deel VII, p. 507 a.3, nr. 605. Hierby is ook 'n olieverfportret van sy broer
Johan Christian.
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B. Die handskrif
Tydens die 300-jarige herdenking van die aankoms van Jan van Riebeeck in
Suid-Afrika is daar in April 1952 deur die bestuur van die Koninklijk Instituut voor
Taal-, Land- en Volkenkunde 'n spesiale uitstalling van Africana in die gebou van
die instituut te Van Galenstraat 14 in Den Haag gereël. As Tydelike Argivaris vir
Bronnenavorsing (Europese Vasteland) van die Unieargief het die bewerker van die
vriendelike uitnodiging van die bestuur gebruik gemaak om die uitstalling te besigtig
en so vir die eerste keer tussen die tentoongestelde stukke die reisjoernaal gesien wat
hier gepubliseer word.
In die katalogus van die instituut dra die handskrif die nommer H. 447 en op die
titelblad in sierskrif die opskrif Reize/In de Binnen-Landen van Zuid-Africa/Gedaan
in den jaare 1803/door/W.B.E. Paravicini di Capelli/Kapitein Aide de Camp by den
Gouverneur van de/Caap de Goede Hoop.61
Die handskrif bestaan uit 234 bladsye skoonskrifteks, ongepagineerd, in die skrif
van een persoon geskrywe op papier van foliogrootte, en met watermerk 'n gekroonde
W in 'n stralende son en die letters Ala Hulpe. Dit is papier van Heunessy, waarskynlik
van die jaar 1850.62 Die teks is saam met 13 akwarelle, ook op papier van dieselfde
formaat, ingenaai en gebind in 'n kartonomslag. Op die skutblad kom in potloodskrif
aantekeninge oor die herkoms van die handskrif voor en agterin is 'n kaart uit Barrow
se werk Travels in Southern Africa ingeplak.
Die vroegste aanduiding van die bestaan van die reisjoernaal, kom, sover as
vasgestel kon word, voor in die werk van F.H.W. Kuypers63 waarvan die laaste deel
in 1874 verskyn het en waarin soos volg na Paravicini se verblyf saam met Janssens
aan die Kaap verwys word: ‘Paravicini vergezelde verder dezen landvoogd op zijne
reizen door het binnenland en stelde de vruchten zijner nasporingen en waarnemingen
te boek.’
In 1876 verskyn te Utrecht van prof. P.J. Veth en dr. C.M. Kan 'n Bibliographie
voor Afrika waarin op p. 75 die titel van die handskrif volledig vermeld word met
die volgende aantekening daarby: ‘Het manuscript dezer reis werd ons welwillend
ter lecture afgestaan door den kleinzoon van den schrijver, den heer W.H.B. Paravicini
di Capelli, 1e. Luit. der artillerie te Utrecht. Het bevat niet alleen een zeer
merkwaardige beschrijving van den toestand van het Kaapland in het jaar 1803,
opgehelderd door teekeningen, maar tevens een lijst van Kafferwoorden, de
thermometer-observatiën, gemaakt gedurende de reis uit de Algoabaay en Kafferland
en terug naar Graaff Reynet en een Journal eener
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Met toestemming van die bestuur van die Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde, Den Haag, in 1953 vir die Argief van die Unie van Suid-Afrika op mikrofilm
opgeneem. Die mikrofilm dra die aanwinsnommer E.83(1), die volgnommer 242 en die
aanwinsnommer (Transvaalse Argief) EUR 118. (In 1964 na die Kaapstadse Argiefbewaarplek
oorgeplaas as Aanwins 1405/1, mikrofilm nr. 56).
Oor die watermerk, brief Sekretaris Kon. Inst. voor T.L. en Volkenkunde, 19.11. 1957; oor
jaartal en uitgewer, brief dr. A. Wypkema, 14.5.1958.
Geschiedenis der Nederlandsche Artillerie van de vroegste tijden tot op heden, IV, p. 170.
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Landreize naar de Saldanha en St. Helena baayen in de maand Mei 1805. Zie over
hem v. Kampen, Gesch. der Nederlanders buiten Europa, III. 437.’
Die kleinseun hier genoem, was Willem Hendrik Bartholomeus (1836-1884),
kaptein by die artillerie en oudste seun van Paravicini se enigste seun, Johan Jacob
Eduard (1810-1887).64
Toe dr. E.C. Godée Molsbergen uit Batavia sy manuskrip bevattende die teks van
genl. J.W. Janssens se amptelike joernaal soos in die Algemeen Rijksarchief, Den
Haag, aanwesig, in 1932 by die Linschotenvereniging vir publikasie ingelewer het,
het hy as voetnoot by die titel gevoeg: ‘In 1917 werd mijn advies gevraagd over een
handschrift van 221 fol. met 13 aquarellen van W.B.E. Paravicini di Capelli over
zijn reis in Zuid-Afrika in 1803. De oorlogsomstandigheden beletten mij het
handschrift ter insage te krijgen. Waar het nu is, is mij onbekend.’65
Die redaksie wat Godée Molsbergen se Reizen in Zuid-Afrika IV moes besorg, het
egter geweet waar Paravicini se handskrif is, en voorin 'n nota gevoeg waarin
verduidelik is dat aan Godée Molsbergen se teks van die amptelike joernaal dié van
Paravicini oor die reis na Saldanha- en St. Helenabaai toegevoeg is. ‘Deze Bijlagen
zijn ontleend aan het door G.M. in de noot onderaan bldz. 100 genoemde handschrift,
dat sedert 1917 toebehoort aan het Kon. Instituut voor taal-, land- en volkenkunde,
te 's Gravenhage. Dit fraai geschreven handschrift bevat de 'Reize in den
Binnen-Landen van Zuid-Africa gedaan in den jaare 1803, door W.B.E. Paravicini
de Capelli Kapitein Aide de Camp, bij den Gouverneur van de Caap de Goede Hoop',
hier en daar, voornamelijk in spelling afwijkend van den tekst afgedrukt op bldz.
100-20966 ... Dit hs. bevat bovendien een aantal niet onverdienstelijke aquarellen
waarvan wij er 5 in reproductie aan onze uitgawe hebben toegevoegd.’67
Kort na die verskyning van Godée Molsbergen se werk, is die Paravicinihandskrif
geraadpleeg deur dr. Elizabeth J.M. Conradie wat dit in haar dissertasie van 1934
bespreek en 'n voetnoot daaraan wy.68
Met behulp hoofsaaklik van die aantekeninge op die skutblad van die handskrif
self en bogemelde verwysings, kan die geskiedenis van Paravicini se reisjoernaal
ongeveer soos volg vasgestel word. Dit was ná sy dood en tot ongeveer 1876 in besit
van sy kleinseun, kapt. W.H.B. Paravicini di Capelli, van wie dr. C.M. Kan dit
waarskynlik in besit gekry het. Van hom is die handskrif vermoedelik teen 1915 deur
die uitgewersfirma E.J. Brill van Leiden oorgeneem.69 Van die firma Brill het die
heer J.W. Ijzerman dit vir 100 gulde
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Aanwins 1088 (Kaapse Argief) VII, p. 507, nr. 611.
G.M. IV, p. 100, voetn. 3.
Die teks van die amptelike joernaal van Janssens (1803).
G.M. IV, p. XXXII.
E.J.M. Conradie, Hollandse Skrywers uit Suid-Afrika, deel 1 (1652-1875). Pretoria, 1934,
pp. 101-105 en voetn., p. 101.
By die firma Brill is geen gegewens meer voorhande oor die herkoms van die handskrif nie
(brief aan Sekretaris, Kon. Inst. voor L.T. en Volkenkunde, 30.10.1957).
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gekoop en aan die Kon. Inst. voor Taal-, Land- en Volkenkunde geskenk waar dit
op 22 September 1917 in ontvangs geneem is.
Daar is uit die handskrif self oorvloedige inwendige bewyse dat Paravicini die
joernaal as partikuliere aanvulling by sy eie amptelike joernaal van die landreis
vervaardig het. Nêrens is daar egter 'n aanduiding of hy albei joernale gelyktydig op
reis bygehou het of moontlik sy eie agterna van aantekeninge wat hy gehou het,
bygewerk het met die amptelike joernaal as grondteks nie. As gelet word op die groot
gedeeltes wat feitlik woordeliks ooreenkom, of hoogstens deur invoeging van
sinonieme gewysig is, lyk so 'n prosedure wel moontlik. Veel sou afhang van
Paravicini se oogmerk met die stuk; weer is daar egter g'n aanduiding of hy dit vir
sy eggenote in Kaapstad, vir familielede in Nederland of slegs vir eie genot saamgestel
het nie.
Uit 'n vergelyking van die skrif van die teks met dié van Paravicini (waarvan
talryke voorbeelde beskikbaar is) is dit reeds duidelik dat die handskrif 'n afskrif is,
en nie in die skrif van die oorspronklike skrywer nie. Daar kan verder gekonstateer
word dat die kopiis waarskynlik nooit saam met Paravicini in Suid-Afrika was nie
want die naam Ferreira, wat dikwels voorkom en in die korrespondensie deur
Paravicini korrek geskryf word, is hier deurgaans Fereyza. Ook Alberti word by die
inskrywing vir 11 Mei Arberti. Daar is geen aanduiding van die identiteit van die
kopiis nie en ook g'n bewys dat die afskrif tydens Paravicini se leeftyd gemaak of
deur hom nagesien is nie. Dit lyk waarskynlik dat dit taamlik laat in sy lewe kon
gemaak gewees het, sonder dat hy dit self gesien het.

C. Die verlugting van die handskrif
Die dertiental akwarelle wat as verlugting dien, is 'n besondere kenmerk van die
handskrif. Almal is 8⅝ × 6⅜ dm. groot en slegs een, die eerste, vertoon die voorletters
WP; die res is ongesigneerd. Die volgende lys van die tekeninge dui die inskrywing
in die reisjoernaal aan waarteenoor dit verskyn:
1. Tafel Baay en Stad de Goede Hoop.
2. Overvaart aan de Breede Rivier (7 April).
3. Groene Valley by de Gankoma (20 April).
4. Fort Frederik aan de Algoa Baay (8 Mei).
5. Hottentot Andrec Zwart Boye (20 Mei).
6. Kaffer Koning Gaïcka (23 Junie).
7. Graaf Reinet met de Compas Berg (1 Julie).
8. Theebos Bergen by Graaf Reinet (14 Julie).
9. Afrikaansche Leeuw (14 Julie).
10. Orange Rivier (20 Julie).
11. Gnou (24 Julie).
12. Campement aan de Wynbergen (26 Julie).
13. Afrikaansche Leeuw (26 Julie).

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

xxvii
Die pogings van Paravicini is klaarblyklik die werk van 'n geesdriftige
amateurtekenaar met 'n mate van vaardigheid. Enkele van sy akwarelle was
verdienstelik genoeg om as basis te dien vir eietydse kunstenaars wat dit bygewerk
en gegraveer het, bv. sy skets van Fort Frederick.
Uit bogenoemde lys is nrs. 1, 4, 5, 6 en 12 in 1932 by Godée Molsbergen se uitgawe
van die amptelike joernaal van Janssens in Reizen in Zuid-Afrika IV gepubliseer.
Dit blyk uit verwysings in die handskrif en die reisbriewe dat Paravicini verskeie
ander tekeninge moes gemaak het wat nie by die handskrif aanwesig is nie bv. die
mond van die Breederivier (11 April), die mond van die Kaaimansrivier (20 April)
en die byeenkoms met Gaika (23 Junie). Aangesien daar geen ander kunstenaar in
hierdie tyd was van wie Ludwig Alberti tekeninge kon gekry het nie en hy bowendien
Paravicini se werk erken by sowel sy boek as sy plate-album,70 moet aanvaar word
dat verskeie van Paravicini se tekeninge op die landreis (waarvan nie een
oorspronklike bekend is nie) slegs deur die werke van Alberti bekend is. Dit geld
veral die toneel van die ontmoeting tussen J.W. Janssens en Gaika aan Katrivier op
23 Junie 1803,71 en twee ander plate in die album, nr. 1 ‘Het Gezigt van eene
Kaffersche Woonplaats, of Dorp, welks Bewoners zich met dansen vermaken’ en
nr. 2 ‘Een Horde van Kaffers op reis’.
Ook in sy boek is daar twee plate waarvoor Paravicini na alle waarskynlikheid die
sketse gelewer het: ‘Een Kaffer en eene Kafferin in hunne kleeding’ en ‘Twee Kaffers,
met de Knods vechtende’.72
Alberti skryf oor sy plate dat hy dit dank aan die graveur L. Portman, en die
kunstenaars Otto baron de Howen (skoonseun van J.A. de Mist) en J. Smies ‘in
navolging van eenige Afteekeningen, in het Kafferland zelf, door den Heer Kapitein
W.B.E. Paravicini di Capelli, als ten dien tijde den Hoog Ed. Gestr. Heer Generaal
Janssens, in de hoedanigheid van Aide de Camp ver(ge)zellende, naar de natuur
vervaardigd.’73
In die lig van wat reeds opgemerk is oor die feit dat die handskrif 'n afskrif is,
moet ook aanvaar word dat die meeste, of al die akwarelle, nageteken is om in te pas
by die formaat van die teks. Die foute by die onderskrifte bv. die spelling ‘Gankoma’
(vir Goukamma) en ‘Andrec Zwart Boye’ (vir Andries Zwartbooi) dui verder hierop.
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L. Alberti, De Kaffers aan de Zuidkust van Afrika, Natuur- en Geschiedkundig beschreven,
Amsterdam, 1810, en (album) Zuid-Afrikaansche Gezichten, E. Maaskamp, Amsterdam,
1810.
‘Bijeenkomst van den Hoog Ed. Gestr. Heer Generaal J.W. Janssens, Gouverneur van de
Kaap de Goede Hoop met het Opperste Hoofd der Kaffers, Gaïka, in het Kafferland, aan de
Katrivier, in Bloeimaand van 1803’. (Plaat 3 in Ludwig Alberti, Zuid-Afrikaansche Gezichten).
Alberti, De Kaffers ens., teenoor pp. 132 en 188 resp.
Ibid., p. vi.
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D. Drie tekste oor J.W. Janssens se binnelandse reis
In die geskiedenis van reisliteratuur in Suid-Afrika is dit beslis 'n uitsondering om
op een tog twee bekwame joernaalskrywers aan te tref wat in hierdie geval vir drie
tekste verantwoordelik is. Twee daarvan, die handskrif van Paravicini en die amptelike
joernaal van die reis wat hy ook geskryf het, is uiters nou verwant en stem grotendeels
woordeliks ooreen; die teks van Dirk Gysbert van Reenen se joernaal staan volkome
onafhanklik van die ander twee wat bewoording betref.
Van Reenen se Dag-Verhaal is in 1932 in Nederland gevind en met annotasie en
inleiding in 1937 gepubliseer.74 Daar is nêrens by Van Reenen of Paravicini 'n spoor
te vinde dat hulle insae van mekaar se teks gehad het of oor die inhoud van wat hulle
neergeskryf het, in aanraking was nie. Sy opmerkings en sy belangstelling as gebore
Kapenaar en man van ervaring verskil dan ook grondig van die benadering van
dieselfde gebeure en omstandighede by Paravicini wat as jong Nederlander die land
en sy mense die eerste keer leer ken het.
‘Ons journal word zo lang dat ik denk dat het nooijt zal gelezen worden’, skryf
Janssens uit Algoabaai aan De Mist.75 Of hy self daar enige aandeel aan gehad het,
is te betwyfel; die opsteller was Paravicini, wat bowendien die meeste korrespondensie
ook behartig het. ‘De zoogenaamde rustdagen, zit ik en mijn aide-de-damp aan de
schrijftafel of spreeken menschen even assidu als het in het kasteel met U Ed. en den
Secretaris is’, laat Janssens by dieselfde geleentheid volg.
Hoewel dit nie uit die inhoud self van hierdie amptelike joernaal blyk nie en ook
nie vermeld word by die uitgawe daarvan wat Godée Molsbergen in 1932 laat verskyn
het nie, was Paravicini amptelik aangewys as skrywer en sê hy dit dan ook in sy eie
joernaal van die reis: ‘Aan my werd opgedragen het houden van naauwkeurig journal,
het aftekenen van menschen en andere dieren en opneemen van belangryke
landgezichten...’ (28 April.)
Die amptelike joernaal is blykbaar in klad deur Paravicini by hom gehou nadat
Janssens die reisgeselskap op 22 Julie aan Seekoeirivier verlaat het. Op 4 Augustus
1803 deel Janssens die Politieke Raad reeds mee ‘een breedvoerig verbaal en Journaal
gehouden te hebben, het welk hy, zo dra andere beezigheeden zulks zouden toelaaten
in die staat zoude laaten brengen om aan den Raad te kunnen aanbieden, het geen er
voor de Regeering nuttig in mogte zyn’.76
Hierdie belofte is nagekom op 6 Oktober 1803, enkele dae voor die vertrek van
De Mist op sy eie landreis, toe aan die Raad ‘ter lectuure en Consideratie’
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Blommaert, W. en Wiid, J.A., Die Joernaal van Dirk Gysbert van Reenen (Van
Riebeeck-Vereniging, nr. 18,) Kaapstad, 1937.
In Januarie 1938 is die teks ('n afskrif in die net, met eiehandige verbeterings deur Van
Reenen) as Aanwins nr. 166 in die Kaapse Argief ontvang.
B.H.D. III, p. 230.
B.R. 3, p. 1354.
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voorgelê is ‘een aantal Documenten, bevattende Missiven (betreffende) gehoudene
Conferentien en Gemaakte Schikkingen van zyn Ed. geduurende zyne binnen
Landsche Reijze...’.77 Die Raad het op 12 Oktober besluit om die dokumente by sy
amptelike te voeg78 maar dit is nie by die bylaes teruggevind nie.
Van die amptelike joernaal het in elk geval twee gelykluidende tekste bewaar
gebly waarvan een in besit gekom het van die sekretaris by die Politieke Raad, Mr.
Coenraad Jacob Gerbrand Copes van Hasselt, en die ander onder dokumente van
J.A. de Mist wat in besit gebly het van dr. M.H.K. Lichtenstein.
Die Lichtenstein-teks kom voor in een van die bande (Mss. Germ. Fol. No. 880)
in die De Mist-Lichtensteinversameling wat tot 1945 in die Pruisiese Staatsbiblioteek
in Berlyn berus het, en waarvan in 1924 vir die Kaapstadse Argief 'n fotokopie
gemaak is.79 In 1953 is die hele versameling vir die Unieargief deur die huidige
bewerker in die Universiteitsbiblioteek Tübingen geraadpleeg en op mikrofilm
opgeneem.80
Die teks Copes van Hasselt van die joernaal wat, eweas die Lichtenstein-teks, nie
in die hand van Paravicini is nie, maar in klerkeskrif op papier met watermerk 1802,
berus sedert 1900 as aanwins in die Algemeen Rijksarchief, Den Haag.81 Dit is hierdie
teks wat deur dr. E.C. Godée Molsbergen in 1932 gebruik is vir sy uitgawe van die
amptelike joernaal wat deur die Linschoten-Vereniging gepubliseer is.82
Omdat die bewerker destyds in Batavia was en blykbaar nie in die geleentheid om
argiefbronne te raadpleeg nie, het hy hom weerhou van 'n inleiding by die joernaal
of enige noemenswaardige annotasie; daar is slegs by familiename wat in die teks
voorkom, die datum aangegee van die bepaalde stamvader se aankoms in Suid-Afrika.
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B.R. 4, p. 1884, Vgl. ook B.R. 93 (voorin) ‘Register der Copie Missiwes, uyt het Verhael
der Landreyze, overgegeeven aan de Raad van Politie den 6 den October 1803’, 'n lys van
49 stukke in die handskrif van Paravicini, met afskrifte elk deur hom gewaarmerk en
onderteken.
B.R. 4, pp. 1949-1950.
V.C. 108 en 109: Journaal en Verhaal eener Land Reyze in den Jaare 1803 door den
Gouverneur en Generaal deezer Colonie J.W. Janssens door de binnen Landen van Zuyd
Africa gedaan.
Film A597, tans in die Kaapstadse Argiefbewaarplek.
Aanwinst XX (1900), archief van de Aziatische Raad, inventaris no. 311A (Collectie Pélerin).
Dit is geskenk deur die kleinseun van Mr. C.J.G. Copes van Hasselt (wat op sy beurt getroud
was met Wilhelmina Anna Janssens, oudste dogter van genl. J.W. Janssens). Oor die
geskiedenis van die aanwins, brief Algemene Ryksargivaris, 15.10.1960, nr. D 146.
Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse Tijd, vierde deel, Tochten in het Kafferland, 1776-1805,
(Linschoten-Vereeniging, nr. XXXVI), 's Gravenhage, 1932. Daarin op pp. 100-209: ‘Journaal
en verhaal eener landreyse in den jaare 1803 door den gouverneur en generaal deezer colonie
J.W. Janssens door de binnenlanden van Zuyd Africa gedaan.’
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E. Die aanleiding tot Janssens se reis
Drie dae nadat die nuwe Bataafse bewindvoerders aan die Kaap, J.A. de Mist en J.W.
Janssens, met hul gevolg en troepe uit Texel geseil het, het die kommandant Tjaart
van der Walt op 8 Augustus 1802 in die Baviaanskloofberge in die huidige
Humansdorpse distrik in 'n skermutseling teen Hottentotte gesneuwel.
Die stryd teen Kôsa en Hottentot wat in die Derde Kôsa-oorlog (1799-1803)
gemene saak gemaak het, was nog in volle gang en veel van die verwoesting wat
Janssens tot aan die Kaaimansrivier op sy reis sou sien, het nog plaasgevind terwyl
hy reeds onderweg na die Kaap was.
Die jaar 1802 was vir die burgerkommando's rampspoedig, en is teen die einde
gekenmerk deur verwarring oor optrede teen swerwende Kôsa- en Hottentotbendes
en die onttrekking van die Britse troepe met die oog op die aanstaande
bewindsoorname.83 Hieraan moet toegevoeg word die feit dat in die Graaff-Reinetse
distrik die oorlog self voorafgegaan is en saamgeval het met langdurige verset teen
die bewind asook teen die landdros en kommissarisgeneraal H.C.D. Maynier tot
1801, wat ook tot onderlinge spanning en rusie onder die burgers aanleiding gegee
het en 'n atmosfeer van anargie geskep het.
Die toestand wat op die dood van Tjaart van der Walt gevolg het, was so ernstig
dat 'n oproeping van die burgermagte opnuut vir 20 Desember 1802 bepaal was.
Slegs die terugtrekking uit eie beweging van die Kôsa- en Hottentotinvallers het dit
moontlik gemaak om aan die begin van 1803 tot 'n sogenaamde ‘vrede’ met die
Kôsahoofde te geraak, wat dan formeel op 20 Februarie 1803 deur die kommandant
P.R. Botha en andere afgesluit is op dieselfde dag toe Bataafse troepe toegelaat is
om die Kasteel amptelik te betrek.
Nog voor die aankoms van Janssens en De Mist het die heemrade van Graaff-Reinet
op 19 November 1802 al van hulle laat hoor en die aandag van die nuwe bewind vir
hul verwarde sake en die benarde posisie op die grense gevra.84 Van Landdros en
Heemrade van Stellenbosch het 'n dergelike versoek De Mist ingewag wat die dag
ná sy aankoms 'n antwoord gestuur het ‘omme de ontruste gemoederen zo veel
mogelyk ter neder te zetten, om alle eigendunkelyke en soms gevaarlyke middelen
van voor als nog nodeloose defensie afteraaden...’.85
Twee dae daarna het uit die distrik Swellendam die kommandant Pieter Lombard
en Stephanus Ferreira (uit die Langkloof) in Kaapstad hul opwagting by De Mist
gemaak. Hulle was afgevaardig deur hul veldkommandant, P.R. Botha, om vas te
stel of die bewindsoordrag al plaasgevind het en om te vra dat ‘een korte, en
geruststellende schets’ aan hulle mag saamgegee word oor
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Sien Cory I, pp. 115-118; Marais, pp. 136-149 en korrespondensie by B.O. 24 passim (Kaapse
Argief). Verder B.R. 107, deel II, pp. 95-100. (Briewe van P.R. Botha, P.H. van Rooyen,
Jac. Linde en P. Human).
G.R. 8/1, Bataafse kommissarisse A. Muller, R. de Klerk Dibbetz en J.F. Benaij/De
Regeerende Heemraden van Graaff-Reinet, 9.12.1802.
B.R. 107 (Notulen I) pp. 6-7, dd. 24.12.1802.
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die stand van sake.86 De Mist het ten antwoord 'n heel uitvoerige ope brief aan hulle
oorhandig,87 'n stuk met verbasende inhoud waarin alle inwoners van die drie
binnelandse distrikte beveel is om die ‘Caffers’ met vrede te laat, afgesante te stuur
om met hulle te onderhandel en verder vir hulle met hul landbou besig te hou. Hy
het dit egter in die vooruitsig gestel dat hy self die volgende jaar na die grens sou
kom.
Daarop het daar, van einde Desember 1802 tot 19 Februarie 1803, die tydperk van
opskorting van die bewindsoorname gevolg, maar in dieselfde tyd het daar dan ook
'n einde, sy dit ook onbevredigend, aan die oorlog gekom. Daarna het landdros Faure
van Swellendam dadelik berig gestuur na Kaapstad en meegedeel dat die
veldkommandant P.R. Botha en kmdt. Pieter Lombard binnekort Kaap toe sou kom.88
Hul besoek vroeg in Maart is egter voorafgegaan deur 'n onderhoud met kmdt. Jacobus
Linde van Swellendam wat op 2 Maart 1803 aan De Mist oor die afgelope veldtog
verslag gegee het ‘met aandrang om die volstrekte noodzakelykheid, dat of de
Commissaris Generaal of de Gouverneur en General en Chef zich in persoon, hoe
eerder zo beter naar de grenzen begeven, ten einde de jongst geslootene Vrede met
de Caffers, die meer voor een Stilstand van wapenen moest gehouden worden, te
consolideeren en op de duur geheel verwoeste districten, en het te rug komen der
gevlugte ingezeetenen naar derzelver verlatene wooningen en Landeryen de prompste
ordres te stellen.’89
Op Linde se versoek om 'n skriftelike mededeling, het De Mist die suspensie
verduidelik, sy proklamasie van bewindsaanvaarding van die vorige dag oorhandig,
sy genoeë oor die vrede met die ‘Caffersche Nabuuren’ betuig en meegedeel dat die
regering die vriend van die ‘Caffersche Natie’ wou wees mits hulle binne hul van
ouds gestelde grense bly. Hy het daarby gevoeg ‘dat ik reeds halskraagen van mooi
koper, met een opschrift, en de naam der Caffersche Capiteinen heb besteld, om hen
uit mynen naam te doen aanbieden.’90
Vroeg in Maart 1803, miskien reeds eerder, was dus daarop besluit dat genl. J.W.
Janssens, ten spyte van die vlae van mismoed wat hom reeds oorval het en soms,
volgens De Mist, selfs sy gesondheid aangetas het,91 die binneland sou besoek ‘ten
einde pertinent bekend te worden met de Staat en belangen der grens bewoonderen,
na de zyde van het Kaffer Land, als meede omme in ogenschein te neemen de Algoa
Baay, en Post, die hy aan de zelve door enige Troupes zal laaten bezetten...’92
Die amptelike opdrag aan Janssens om die binneland te besoek, is op 23
[Missing page xxxii]
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Ibid., deel II, pp. 11-12, dd. 26.12.1802.
Ibid.., Uitg. Stukken, nr. 7, pp. 305-315, dd. 26.12.1803.
B.R. 109 (Notulen V en VI), pp. 73-74: A.A. Faure/genl. F. Dundas, 22.2.1803.
Ibid., p. 7 en 266.
Ibid., p. 243: De Mist/Ingezeetenen, 2.3.1803.
V.C. 278, p. 202 e.v., dd. 19.1.1803.
B.R. 1, pp. 103-104, dd. 21.3.1803.
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aanbieden, die dan in de laatste Maanden van dit Jaar door my zelve zal kunnen
worden gevolgd, zo nodige ik U daartoe Officieel by dezen, gelyk ik U, tevens ten
gevolge van voornoemde onze mondelinge conferentiën verzoeke, om de nodige
orders te willen stellen, dat het door de Engelschen aan de Algoa Baai, naby de
Zwartkops rivier aangelegd Fort of Blokhuis hoe eerder zo beter door een
Hoofdofficier van vertrouwen met een toereikend detachement Troepen, voorzien
met de nodige ammunitie, middelen van Subsistentie, allerlei soorten van
gereedschappen en Provisiën, naar evenredigheid van derzelver waarschynlyke
behoeften, worden bezet. En zulks met het dubbelde oogmerk, om by Uwe aanstaande
komst in deze zo verre afgeleegene Streeken, aldaar een Vast-punt te vinden, waar
in gy zelve Uwe personelyke veiligheid, en de zekerheid voor de uitvoering uwer
beveelen zult kunnen vinden, maar het aanwezen van welke Militaire Magt, zo wel
aan de Caffers, als vooral aan onze eigene Ingezeetenen in die quartieren ook het
nodig respect zal inboezemen tegen het van de eene of andere zyde schenden der
gesloten Wapenstilstand - en het vertrouwen geeven aan de Caffers, dat het Bataafsch
Gouvernement voortaan wil waaken tegen het dezerzyds op nieuw beginnen van
onlusten of grensovertredingen, en dus een Waarborg voor beide Partyen opleveren,
dat den nu te sluiten finaalen Vreede des noods door de Sterke hand zal worden
gemaintineerd.
Ik gouteere al mede ten vollen uwen aan my gedaanen voorslag, om ter bekooming
van veelerlei plaatselyke inlichtingen en handleidingen, die ons voor als nog
ontbeeren, U op deze reize te doen vergezellen van een geschikt, en der Landelyke
zaken kundig inwooner alhier, en ik moet, uit alles, wat ik deswegens hebbe kunnen
opmaaken, gelooven, dat de persoon van Dirk van Reenen daartoe de nodige
eigenschappen in zich vereenigt.
Ik zal des denzelven D. van Reenen by eene officieele Missive daartoe uitnodigen
en qualificeeren.
Gy zult het my ten goede houden, Gouverneur! dat ik op eene afzonderlyke
Memorie, dezen bygevoegd aan Uw geheugen herinnere eenige pointen, meermalen
by onze mondelinge Conferentiën behandeld, en die geduurende deze Uwe reize
Uwe byzondere oplettenheid zullen verdienen. Ik zou U beledigen daaraan den naam
van Instructie te willen geeven; wanneer Gy echter de zaken daartoe alzo geschapen
vindt, gelieft het dan daarvoor te houden, dat ik U by dezen ten vollen qualificeere,
en authoriseere tot het Stellen van zodanige dadelyke, 't zy provisioneele, 't zy
volleedige ordres, als Gy, overeenkomstig den U bekenden Geest, en Verlangen van
onze Hooge Committenten, en onze eigene verlangens zult nodig oordeelen.
Het zal wel overvloedig zyn, U te herinneren, dat Gy U by behoorlyke Ordonnantie
op den Ontvanger Generaal vooraf doet voorzien van zodanige Somma van penningen,
als gy tot prompte betaling van veele onmisbaare preparatiën, behoeften, vragten en
reiskosten zult benoodigt hebben. Die Somma zal myns bedunkens, wel Vyf duizend
Ryksdaalders Kaapsch, d.i. Tien duysend Guldens Hollandsch Courant mogen
bedragen.
Heil en Achting, J.A. de Mist, Commisss Generaal.
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Reize in de binne-landen van Zuid-Africa
gedaan in den jaare 1803
door
W.B.E. Paravicini di Capelli
DE GOUVERNEUR EN GENERAAL EN CHEF J.W. JANSSENS,1 geduurende de eerste
maanden van zyn verblyf aan de Caap de Goede Hoop ondervindende, dat zonder
eene redelyk geoeffende kennisse, van de inwendige gesteldheid der Volkplanting,
het byna niet mogelyk zoude zyn, om de belangens der in en opgezeetenen van de
afgelegene districten te beoordeelen en uytspraak in de zelve te doen; zoo kwam het
denkbeeld in hem voor, dat een bezoek aan de bewooneren der binnen landen, eene
der eerste en der nuttigste werksaamheden was, aan welke hy zynen tyd voor het
welzyn der Colonie moest besteden.2
Het aanweezen aan deeze uythoek, van den Commissaris Generaal, den heere J.A.
De Mist,3 maakte deeze uytstap buyten de Hoofdplaats nu meer dan ooyt doenlyk:
wyl hoogst de zelve geduurende de afwezigheid van den Gouverneur, de
meestbelangrykste zaken der Colonie onder zyne bestuuring nam, en de heeren Raden
van Politie, de overige Ambtsbezigheden van den Gouverneur konde verrichten.

1

2

3

Jan Willem Janssens (geb. Nijmegen, 12.10.1762, oorl. Den Haag, 23.5.1838).
Sekretaris-generaal van die ministerie van oorlog in Nederland toe hy op 18.2.1802 deur die
Staatsbewind benoem is as goewerneur van die Kaap die Goeie Hoop en generaal en chef
van die militêre besetting wat aldaar gevestig sou word.
Janssens het op 5.8.1802 uit Texel afgereis en op 23.12.1803 in Tafelbaai aangekom. Op
1.3.1803 is hy deur J.A. de Mist geïnstalleer in sy funksies wat hy bly vervul het tot hy op
18.1.1806 die oorgawe aan die Britse owerheid onderteken het. (Nieuw Nederlandsch
Biografisch Woordenboek, deel I, kolomme 1211-1213 en Van der Merwe (J.P.), pp. 51-61.
Vgl. ook Collectie Janssens (Aanwins XXXVIII, 1906), Algemene Rijksarchief, Den Haag.
Van Desember 1802 was De Mist en Janssens reeds in verbinding met verteenwoordigers
van die distrikte Graaff-Reinet en Swellendam (vgl. o.a.B.R. 107, pp. 6-7; Ibid., pp. 11-12
en pp. 305-315; B.R. 109, p. 243 e.v. en p. 266.
Mr. Jacob Abraham (Uitenhage) de Mist (geb. te Zaltbommel, 20.4.1749, oorl. te Voorburg,
by Den Haag, 3.8.1823). Deur die Staatsbewind op 1.4.1802 aangestel tot
kommissaris-generaal aan die Kaap die Goeie Hoop. Aan die Kaap van 24.12.1802 en in
funksie van 1.3.1803 tot 25.9.1804. Hy verlaat die Kaap op 25.2.1805 (Nieuw Nederlandsch
Biografisch Woordenboek, deel IV, p. 990 e.v.; Van der Merwe (J.P.), pp. 7-20 en passim;
J.A. de Mist, The Memorandum of Commissary J.A. de Mist (Van Riebeeck-Vereniging, nr.
3), Kaapstad, 1920, en C.N. Fehrmann ‘Mr. Jacob Abraham Uitenhage de Mist: 1749-1823’,
opgeneem in Overysselse Portretten, Zwolle, 1958, en A.H. Murray, The Political Philosophy
of J.A. de Mist, Kaapstad-Pretoria, (1962).
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Ingevolge dus van deeze gunstige omstandigheden, wierden geduurende de maand
Maart alle de nodige toebereidselen gemaakt tot eene Landtocht; en aangezien het
wel slagen en ook gedeeltelyk het vermaak van zulke eene verre reize veelal afhangd
van welgenoomene maatregulen, werd 'er niets verzuymd om alle het nodige in
overvloed gereed te maken en op drie sterke wagens opteladen, provisien van allerly
aart, campements goederen, kleine meubelen, keukengereedschap, comptoir
behoeftens, hef, trek, en draaggereedschappen, stellen hoevyzers en andere yzerwerken
enzov: werden in ruyme maate opgepakt; behalven deeze drie wagens, welke ieder
met twaalf ossen bespannen wierden, gaf men ons den raad, om een gemakkelyke
rywagen te laten maken als volstrekt onontbeerlyk in geval van ziekte, of by slegt
weder; wy volgde die raad en niets werd verzuymd om dit rytuyg alle die vereyschtens
te geven welke dezelve hebben konde. Iemand die Zuyd-Africa's woesteinen niet
doorgereisd is, kan zig geen denkbeeld vormen hoe uytgebreid de voorbereidselen
zyn welke nodig zyn tot het wel doen uytvallen van de tocht.4

[2 April 1803]
DEN 2de APRIL bevonden wy ons geheel uytgerust en des morgends van den
volgende dag vertrok de Gouverneur vergezeld van de twee Kaapsche ingezetene
Dirk5 en Daniel van Reenen6 (vader en zoon) de heer Nelson,7 de tweede
4

5

6

7

Ter voorkoming van oponthoud is aan landdroste, veldkommandante en veldkornette opdrag
gegee om op bestemde tye en plekke te sorg vir voorspanne van trekosse, voer vir die perde
en provisie vir die dragonders en gekleurdes. In elke distrik moes 'n detachement bestaande
uit 'n kommandant, veldkornet en tien burgers met geweer en wapens as geleide vir die
goewerneur gekommandeer word. (V.R.V. 18, Van Reenen, p. 14.)
Dirk Gysbert(us) van Reenen (geb. 23.7.1754, oorlede Kaapstad, 28.10.1828) besitter van
talryke eiendoms- en leningsplase en eienaar van die bierbrouery by Papenboom, Nuweland.
Hy was 'n seun van die Kaapse Patriotleier, Jacob van Reenen (1727-1794) en die tweede
oudste van die agt bekende Van Reenenbroers wat as boere en ekspedisieleiers 'n belangrike
rol in die 18de eeu aan die Kaap gespeel het. (Sien infra, voetnote 765, 772 en 785.) Vgl.
biografiese inleiding by sy gepubliseerde ‘Dag-Verhaal’, (V.R.V. 18, pp. 1-18) en
vyandiggesinde opmerkings oor hom in ‘Memorandum voor de Gouverneur Janssens over
het Karakter van met name genoemde Boeren’ (G.M. IV, pp. 210-211). Verder G.R. III, P-Z,
pp. 113-116, Burrows (a), pp. 107 en 150-151, en Eric Rosenthal: Tankards and Tradition,
Kaapstad, 1961, pp. 29 e.v., en 42 e.v.
Van Reenen is op 24.3.1803 deur die kommissaris-generaal De Mist uitgenooi om as
‘geschikte en 's lands zaakenkundige inwoonder’ die landreis mee te maak en hy het die
volgende dag die uitnodiging aanvaar (V.R.V. 18, pp. 12-15 en B.R. 109, nr. 179, p. 161).
Na afloop van die reis het hy as vergoeding vir sy dienste die plaas Paarden Eiland aan die
mond van Soutrivier ontvang (B.R. 4, pp. 2267-2672).
Daniel van Reenen (gedoop 25.4.1784, oorl. op Renosterfontein, dist. Swellendam, 31.8.1842),
was die jongste van Dirk Gysbert se sewe kinders. Hy is kort na afloop van die landreis op
2.10.1803 getroud met Cornelia Arnoldina Deneijs en het op sy vader se plaas Renosterfontein
(sien infra, voetn. 76) geboer tot ongeveer 1828. Sy dogter Johanna het die eggenote geword
van Joseph Barry (1796-1865) stigter van die bekende Swellendamse handelsfirma Barry &
Nephews. (Vgl. M.O.O.C. 7/47, fol. 142, 143; G.R. III, P-Z, p. 113 en Burrows (a), pp.
150-151 en 261.
Coenraad (Willem) Nelson (ged. 21.11.1764, oorl. 18.4.1824) was die seun van die chirurgyn
C.W. Nelson van Amsterdam. Nelson was 'n swaer van D.G. van Reenen; sy eggenote, Maria
Elisabeth Hurter, was die suster van Van Reenen se eerste vrou, Aletta Catharina Hurter.
(G.R. II, A-O, p. 457; M.O.O.C. 6/3 (1828); M.O.O.C. 7/123, nr 93/2 & 3 en P.G. Nelson,
A Mayor of Malmesbury Looks Back, (Paarl, 1956).

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

3
Luitenant Gilmer8 geleidende een Detachement Dragonders, de Chirurgyn major
Passet9 en myne persoon van de Kaapstad. Het Fort de goede Hoop begroete den
Gouverneur by de doortocht met eenentwintig kanonschooten; en circa een uur buyten
hetzelve gekomen zynde, namen de heeren Raden van Politie,10 de Commandant van
de bezetting,11 en eenige officieren welke alle ons begeleid hadden afscheid, om na
de Kaapstad terug te keeren.
Gelyk visschers by het uytwerpen van hunne netten hunne goede vangst drinken,
dronken wy een teug rhum op onze goede reize, en reeden toen de Kaapsche
Zandvlakte12 (welke tusschen de Stad en het Hottentotsch gebergte13 legd) in; na twee
uuren gevorderd te zyn kwamen wy aan de Eerste Rivier op de plaats en wooning
van de heer Philp Meyburg14. Den eigenaar gedoogde

8

9
10

11

12

13
14

Hy was assistent in diens van die Kompanjie en is pas op 30.3.1803 aangestel as een van die
drie lede van die Koloniale Rekenkamer (B.R. 109, pp. 55 en 301). Op 20.4.1804 word hy
kommissaris van die Bank van Leening (B.R. 111, deel 10) en die volgende jaar president
van die bank (Lyst Coll., 1805).
H. Gilmer, 2de luitenant by die Corps Ligte Dragonders. Hy het op 9.10.1803 ook weer in
dieselfde hoedanigheid De Mist op sy reis na die binneland vergesel (V.R.V. 10, p. 11 en
B.H.D. III, p. 121).
Hy word aangegee as ‘Aide Chirurgyn Majoor’ J.P. Passet, verbonde aan die staf van die
Eskadron Ligte Dragonders. (Lyst Coll. 1805).
Die lede van die Politieke Raad was die volgende: Roedolph Anthony baron de Salis; William
Ferdinand van Reede van Oudtshoorn; Mr. Jacobus Philippus de Medembach Wakker en
Mr. Rogier Gerard van Polanen (toe nog onderweg na die Kaap). Die Sekretaris was Mr.
Johannes Henoch Neethling en die ondersekretaris en chartermeester, tewens fungerende
prokureur-generaal, was Mr. Coenraad Jacob Gerbrand Copes van Hasselt. Vgl. o.a.B.R.
118, p. 6, en Kaapsche Courant, 5.3.1803 en 19.3.1803. Oor R.G. van Polanen: art. dr. J.W.
Schulte-Nordholt ‘De bevestiging van de Amerikaansche natie en haar Hollandse getuigen’,
Tijdschrift voor Geschiedenis, deel 76, 1963, afl. 1, pp. 34-65. Oor W.F. van Reede van
Oudtsboorn, art. Die Burger, 10.9.1963.
Die ‘Chef der militie’ of ‘kommandant ter troepen’ was kol. P.L. Henry (Lyst Coll., 1805).
Barrow meld dat ‘the commandant of the troops was a Frenchman of Swiss extraction, and
half the officers were French’. (II, p. 139).
Die Kaapse Vlakte. Op die eerste skof van die Kasteel reis die geselskap deur ‘de voorduinen
van de Kaapse Vlakten’. (Vgl. Ms. Groote Schuur (a). Ook D.G. van Reenen se beskrywing
van De Kaapsche Vlakte en De Kaapsche Duinen (V.R.V. 18, pp. 262-264). Die pad na
Eersterivier was teen 1803 oor Soutrivier na Tiervlei (of oor Driekoppen (Mowbray) en
Klipfontein na Tiervlei), Hardekraaltjie (Bellville) en De Kuylen (Kuilsrivier).
Die Hottentotshollandberge.
Op die plaas Meerlust van Philip(pus) Albert(us) Myburgh (geb. 3.9.1747 - oorl. te Meerlust,
3.6.1813). Die gasheer het behalwe Meerlust nog 9 plase besit, 3 in die Stellenbosse distrik
en nog 6 in die distrik Graaff-Reinet (B.R. 52, p. 677). Hy meld in sy opgaaf vir 1803 dat
hy 40 volwasse slawe in diens het en dat sy vee wei in St. Helenabaai, Mosselbaai,
Breederivier, die Roggeveld en De Touw (J. 198, Kaapse Argief). Leningsplase in die distrik
Graaff-Reinet is van 1771 deur hom op ordonnansie geneem (Vgl. R.L.R. 42, p. 73; G.R.
12/1, p. 256; G.R. 14/16 en 14/17, p. 6).
Myburgh het as jong man op die Oosgrens vertoef en reise tot by die Oranjerivier onderneem.
Sy verslag in 1775 oor grenstoestande het gelei tot uitbreiding van die Stellenbosse distrik
tot aan Groot-Visrivier (Van der Merwe (b), pp. 121 en 157-158, en V.R.V. 11, (Lichtenstein),
pp. 138-139, met verwysing na Paravicini di Capelli se volgende besoek op 2.9.1804 aan
Meerlust en die patriargale huishouding daar. Meerlust (tans STEL Q. 2.37 fol. 78/4.5 fol.
181) was die plaas van Henning Hüsing tot sy dood. In 1965 was dit nog in besit van die
negende geslag van die familie Myburgh. (Dorothea Fairbridge, Historic Houses of South
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niet, dat wy een middagmaal, door hem met voordagt gereed gemaakt, en met veel
heuschheid aangeboden onaangeroerd lieten, zoo dat wy, na onze vriendelyke hospes
hier in te vreeden gesteld te hebben onze dagreyze voortzette, en des avonds aan den
voet van het Hottentotsch gebergte aankwamen en by de heer W. Morkel15 ons
nagtverblyf namen.
Het aangenaame weder lokte ons uyt, om den oord in de omstreek te doorkruyssen;
de vlakte van Hottentotsch Holland legd zeer vrolyk aan de eene zyde door de False
Baay bespoeld, en van de andere zyde circelvormig door het hooge gebergte omgeven;
de grond is uytermatig vrugtbaar, de Laurens Rivier16 welke zyne oorsprong uyt het
byleggende gebergte ontleend en het geheele jaar veel water afvoerd doorsnyd deeze
vlakte om zig in de Falsebaay naby de gebergtens van de Hanglip17 te ontlasten; de
landlieden leggen zig meest op de wynteeld toe en bouwen weynig meerder graanen
als zy tot eygene consumptie benodigd hebben; ook weiden zylieden geen ander
slagtvee als tot eygen behoefte. Vrugten en groentens van alle soort groeyen hier in
menigte en zeer weelderig. Tydens den aanval der Engelsche en hun verblyf in de
Falsebaay,18 trokken zy hunne meeste provisien uyt deeze oord hoe zeer het aanlanden,
zelfs met de kleinste chaloupen met veel gevaar gemengd was, uythoofde der veele
klipbanken welke zig langs (het anders vlakke strand) in zee bevinden.
De vlakte van Hottentotsch Holland heeft weynigstens twee uuren omtrek, de
bevolking is egter sterk genoeg om tachtig en meerdere blanke strydbaare
manschappen te kunnen opleeveren. Geduurende onze wandeling vonden wy

15

16
17
18

Africa), Londen, p. 93, en G.E. Pearse, Eighteenth Century Architecture in South Africa,
Londen, 1933, pp. 45-46.)
Willem Morkel (geb. 21.9.1761, oorl. op Voorburg, Hottentotsholland, 29.10.1821) het op
die oostelike wal van die Lourensrivier die plaas Voorburg bewoon (tans Bridgewater). Hy
was kaptein van die burgerkavallerie en word in 1804 as Ritmeester verantwoordelik gestel
vir die verdediging van Hottentotshollandkloof en Gordonsbaai (G.R. II, A-O, p. 398; ook
P.W. Morkel, The Morkels, Family History and Family Tree, 2 dele (tikskrif), 1961.
Eksemplaar in die S.A. Openbare Biblioteek, Kaapstad. Vgl. ook M.O.O.C. 7/85, nrs. 123
en 124 (Testament van W. Morkel en Anna Margaretha Wium, 1821) en V.R.V. 11
(Lichtenstein), pp. 142-143 met beskrywing deur Lichtenstein van Morkel se welvarende
boerdery en Paravicini di Capelli se tweede besoek aan Voorburg op 2.9.1804.
Die Lourensrivier wat by die Strand in die see vloei, reeds in 1705 as ‘Laurens Rivier’ bekend,
(vgl. Leo Fouché, Het Dagboek van Adam Tas, Londen, 1914, p. 72).
Kaap Hangklip.
Die Britse ekspedisiemag was van 11.6.1795 tot 7.8.1795 voor anker in Simonsbaai, vóór
die eerste aanval teen die stellings by Muizenberg. Vgl. G.M. IV, p. 101 oor die aankoop
van proviand en die inneem van leggers wyn deur die Engelse.
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in de duynen welke deezen oord van de Kaapsche Zandvlakte scheyd, een
heestergewas, een menigte groene bessen ter groote van een erwt voortbrengende,
groeyende aan trossen gelyk de lysterbes; de inwoonders noemen deeze heester,
Waschboom,19 uythoofde de vrugt met wasch rykelyk overdekt is, en wel zoo; dat
honderd ponden bessen, door afkoking, elf à twaalf ponden zuyvere groene wasch
opleeveren; deeze wasch is in deugdsaamheid de gewoone wasch gelyk, men bleekt
dezelve na op yzere plaaten in platte koeken gegoten te zyn, in de opene lugt, en
gebruykt ze dan om te branden en tot meer andere eindens; voorheen, bestond 'er
een verbod dat deeze boomen niet mogten worden afgekapt of uitgeroeyd, eensdeels
om der zelver vrugt, en anderdeels om het nut dat deeze heester tegens het verstuiven
der duinen aanbrengt, dog men schynd dit verbod, even als veel andere vergeten te
zyn. Het zal niet onnutig zyn het zelve te vernieuwen; het moet zonderling voorkomen
dat men geen meerdere zorg draagd voor gewassen die zonder moeyte te kosten aan
de natuur overgelaten, voordelen verschaffen, maar hier te lande heeft men eene
soort van onverschilligheid zoo als men elders niet aantreft.
De avondwandeling, gevoegd by de vermoeynissen van de reyze deeden ons greetig
op het maal dat met pracht aangedischt werd, aanvallen; men had niets gespaard, en
onze gulle hospes deed ons onder de goede voortbrengselen van den oord boven al
zyn druiventeeld pryzen; als iedere dag van onze Landtocht door twee eetmalen zoo
als deeze dag zal afgewisseld worden dan konde wy onze wagens wel terug doen
keeren, en een iegelyk aanraden de woestynen van Zuid-Africa te gaan bezoeken.
Goede bedden, volle tafels, wie zoud op die wyze niet reyzen willen.
Alvorens deeze aangenaame oord te verlaten wil ik tot de Kaapsche Zandvlakte
terugkeeren. Zeer eygen aartig is de naam van die breede strook land welke het
eygentlyke voorgebergte op welke de Stad en het Fort de Goede Hoop gebouwd is
van de volksplanting afscheid; de geheele Kaapsche Vlakte draagd de kenmerken
dat het tegenwoordige voorgebergte voorheen een eyland moet geweest zyn en dat
desselfs tegenwoordige verband aan de vaste wal door de opdroging van een Canaal
veroorzaakt is; de Tafel en Falsebaay zouden volgens myne veronderstelling vereenigd
geweest zyn; juyst over elkanderen gelegen, werden de beyde baayen nog ieder jaar
ondieper; de Zoutrivier welke de Kaapsche Vlakte doorsnyd en op dit tydstip byna
op alle plaatsen doorwaadbaar is, heeft een bed dat aanduid voorheen van groote
uytgebreydheid geweest te zyn. De strekking der Hottentotsche gebergtens zoo wel
als die welke zig van de Kaapstad langs de eene oever der False baay uitstrekken
bevestigen my in het vermoeden, dat deeze uythoek (veellicht eeuwen geleden) aan
groote wisselingen is onderhevig geweest. De Kaapsche

19

Bessiewas: Myrica cordifolia (familie Myricaceae). Barrow (II, p. 303) en Von Bouchenroeder
(p. 52) praat albei van myrica cerifera.
Egbertus Bergh verwys in sy ‘memorie over de Kaap de Goede Hoop’ van 1801 (B.H.D. III,
p. 57) na die ‘zuivere Wax’ van hierdie heestergewas wat in Amerika as ‘Buyberry Bush’
bekend is.
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Vlakte neemd een aanvang by de Zoutrivier, en alle de uytgestrektheyd tusschen de
twee baayen bevattende, is dezelve omgeven door de vrugtbaare Koe en Tigerbergen,
het dorp en drostambt20 van Stellenbosch, de Perel, het Rondeboschje, de Wynbergen
en de Kaapstad.
Het was reeds laat in den avond of liever laat in de nagt geworden alvorens wy
ons ter rust begaven, dog dit belette niet dat wy MAANDAG den 4de APRIL vroegtydig
op onze paarden geklommen en na onze hospes voor zyn vriendelyk onthaal bedankt
te hebben, onder het geleide van de jonge lieden uit de nabuurschap van zyne plaats
afgereden.
Een half uur gevorderd zynde, kwamen wy aan de vrolyk leggende plaats van D.
Morkel,21 welke ons was wagtende om tot aan de Hottentotsch-Hollandsch Kloof22
mede te ryden. Spoedig bevonden wy ons aan de voet van dezelve en na onze wagens
met meerder ossen bespannen te hebben, begonnen wy de eerste voorleggende bergrug
te beklimmen, de steyle opgang zoo wel als de met klipsteenen bezaayde weg
noodzaakte veele onzer van de paarden te stappen, en te voet na boven te gaan. Hoe
moeylyk dit ook was, vonden wy ons rykelyk beloond, toen wy na een groot halfuur
geklommen te hebben de top bereikte, en aldaar door een der belangrykste gezichten
werden verrascht; aan de eene zyde hadden wy het uytzicht over de vlakte welke wy
doorgereden waren benevens de beyde baayen aan welkers oevers de Kaap en Simons
Stad gelegen zyn, terwyl onze ogen aan de andere zyde nederzagen op het bergachtig
land in het welke wy gingen afklimmen; wanneer men aan onafzienbaare bouw en
weide landen van ons vaderland gewoon is maakt het prachtige van zulke gezichten
een zonderlinge indruk. Onze reisgenoten voorspellen ons egter meer belangryke
gezichtpunten.
De helling thans minder steil zynde als by den opklim, stegen wy op onze paarden
en verlieten de Kloof om beneden gekomen zynde de wagens in te wachten welke
al ras aankwamen en met ons de Palmiet Rivier (aldus genaamd naar de plant welke
in groote menigte in de Rivier groeyd)23 te doorwaden,

20
21

22

23

Landdrosdistrik.
Onverwacht, die plaas van Daniel Johannes Morkel (ged. 2.9.1764) kaptein-luitenant van
die burgerkavallerie, jonger broer van Willem Morkel van Voorburg. Die amptelike ioernaal
verwys na hom as ‘de jonge Morkel’ (G.M. IV, p. 101). Die plaas was nog nie op sy naam
nie, maar aan hom bemaak deur sy moeder by wie hy gewoon het, die weduwee van
oud-heemraad Willem Morkel. (B.R. 39, pp. 227-229). Onverwacht (tans Die Bos, O.C.F.
1/474) is op 15.5.1703 uitgegee aan die baastuinier Jan Hartog en is van 1718 in besit van
die familie Morkel (Sien artikel in Die Burger se Byvoegsel, 26.11.1949.) Ook kaart nr. 108:
Rough Plan Showing Old Freehold Grants of Hottentots Holland in the Division of
Stellenbosch en Aanwins 709 (Strand), Kaapse Argief.
Die ou pad reg oor die nek bokant die teenswoordige Sir Lowry's-passpoorweghalte oor die
‘berge van Afrika’ na die Steenbras-spoorweghalte aan die oostekant. Die Gantouw of
Elandspad lê dwarsoor die roete van die latere Sir Lowry's-pas (1838) en is nog duidelik
sigbaar (Vgl. Mossop (a), pp. 57-69, waar in hooftrekke die geskiedenis van die
Hottentotshollandpas van 1655 af aangegee word, en Burman, pp. 25-30).
Palmiet: Prionium-soorte. Volgens Barrow (II, p. 42) ‘a species of acorus’, volgens
Lichtenstein acorus palmita (V.R.V. 11, p. 148). Die naam Palmietrivier (oorspronklik
Houtema of Slangenrivier) kom al in 1675 voor. (Vgl. Collectanea, Van Riebeeck-Vereniging
nr. 5, p. 64 en 83, voetn. 9).
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het welke in dit Saisoen nog geene zwarigheid ontmoet, dog in de reegen getyden
moeylyk en somwylen ondoenlyk is, als dan stort er zoo veel water van de omliggende
gebergtens dat de geheele valey met water bedekt is, en men soms veertien dagen ja
drie weeken voor de Rivier moet blyven alvorens zonder levensgevaar den anderen
oever te kunnen bereyken. De menigvuldige uitspoelingen by zulke stortvloeden in
het bed der rivier plaats hebbende (aan welke kolken de Africanen24 de naam van
zeekoegaten geeven, uyt hoofde dat dit monster zig in dezelve tot veiligheid ophoud)
vermeerderen het gevaar van de doortocht aanmerkelyk; de Engelsche doctor
Paterson25 en onderscheiden andere lieden hebben het onbedagtsaam passeeren van
de Palmiet Rivier met hun leven geboet. Het zoude een wezendlyke verbeetering
voor de bewooners der binnenlanden zyn indien op hunne gezamentlyke kosten
ponten aangemaakt, en op alle zulke rivieren geplaatst wierden.
Tegens elf uuren kwamen wy aan een veeplaats van de heer Ecksteen26 en maakte
aldaar eene halte om menschen en vee te verfrisschen. Door veeplaats verstaat men
hier algemeen, een streek lands en bergruggen welke geschikt zyn tot het weiden,
en na welke men gemeenelyk des zomers het vee dryft, uythoofde dat in de nabyheid
der gebergtens geduurende dat saisoen meerder water te vinden is, dan op of om de
ordinaire hoeven der landbewooneren.
Een goed middagmaal gehouden hebbende, reeden wy voort de groote landweg
houdende, aan welkers beyde zyden onderscheidene Leeningsplaatsen leggen.27 Des
avonds traden wy af by de Veld Cornet W. Otto, en namen

24
25

26

27

Die blanke landsbewoners, die koloniste.
Barrow (II, pp. 42-43) meld dat ‘Mr. Patrick assistant-surgeon to the 8th Light Dragoons’
met sy perd afgedryf en verdrink het. By Lichtenstein (V.R.V. 11, p. 148) heet die dokter
weer ‘Partridge’. Die inligting is blykbaar uit Barrow oorgeneem.
Dis interessant om daarop te let dat Janssens se geselskap ongeveer by die huidige Grabouw
deur die Palmietrivier getrek het, terwyl hulle vroeër die dag die drif ‘Grietjesgat’ in die
Steenbrasrivier deur is. By Palmiet het M.D. Teenstra in 1825 'n afgebrande huis gevind
‘waarin vóór byna 20 jaren de gouverneur-generaal Janssens zijn hoofdkwartier had, volgens
anderen in Grietsgat’. (De Vruchten Mijner Werkzaamheden, Van Riebeeck-Vereniging nr.
24, Kaapstad, 1943, p. 97). Janssens het dus in hierdie omgewing in Januarie 1806 sy laaste
weerstand teen die Engelse voorberei ná die Slag van Blaauwberg.
Volgens die joernaal (G.M. IV, p. 102) was die aankoms om half-elf en die plaas ‘byna een
uur van de Palmietrivier’. Hulle was hier op die groot sirkelvormige leningsplaas Palmietrivier
(tans STEL Q. 10.35) wat destyds behoort het aan Jacob Eksteen, ged. 22.2.1750. (G.R. I,
A-J, p. 205). Vgl. ook B.R. 72, p. 52.
Die joernaal meld dat die geleide uit Hottentotsholland hier afskeid geneem het met drie
salvo's uit hul gewere.
Die roete van Eksteen ooswaarts het die rigting van die ou roete gevolg wat van die
sewentiende eeu gebruik is, ongeveer soos die huidige nasionale pad: oor Knoflokskraal
(tans Lebanon-bosboustasie) Koffiekraaluitspanning (Houhoekuitspanning), Groot-Houhoek,
Botrivier (by die plaas Compagniesdrift van die wed. Josias de Kock), Roodeheuvel (waar
later die 70ste mylpaal van die Kaap af gestaan het), Langehoogte en Boontjeskraal van die
merino-pionier, Johann Leopold Heuser (Huizer) aan die Swartrivier (Vgl. B.R. 72, pp.
45-47). Voorts J. 199, Opgaaf Stellenbosch, 1803-1804, en C.O. 4415 (arbitrasie Wouter de
Vos en die Kaapse Regering), Kaapse Argief; V.R.V. 11, pp. 151-153, V.R.V. 23 (Van
Ryneveld), p. 74 voetn. 32, Mossop (a), pp. 79-97, en Burman, oor die Houwhoekroetes, pp.
31-36. Omdat daar op Boontjieskraal niemand tuis was nie, is met 'n nuwe voorspan een uur
verder getrek na Andries Otto se plaas. (G.M. IV, p. 102).
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aldaar ons nagtverblyf in het welke wy wederom met gulheid werden onthaald.28

[5 April 1003]
DINGSDAG den 5de APRIL vertrokken wy vergezeld van de Veldcornet, welke ons
door een schoone landstreek de weg aanwees welke na de Baviaansch Kloofleid; ten
half tien uuren bevonden wy ons aan het begin derzelve29 op de woonplaats van de
heer Gildenhuyzen,30 alwaar de bezittingen beginnen welke toegestaan zyn aan het
Zendelings genootschap der Moravische broeders; de nieuwsgierigheid om hunne
inrichtingen te beschouwen zoude ons alleen gelokt hebben om hun te bezoeken,
maar een grooter belang, namentlyk te onderzoeken in hoe verre dit etablissement
al of niet voordeelig aan de Volksplanting is noopte ons tot deeze uitstap. De Legging
is zeer schoon, de Kerk en de woonhuyzen der Leeraaren en die der Hottentotten
zyn gebouwd op eene vrugtbare vlakte welke door eene rey grasryke bergen
halfcirkulvormig omgeven besproeid word door de Rivier-zonder-end; graanbouw,
veeteelt en een overvloed van Wild geeft deeze oord een ryk aanwezen. Voeg daarby
dat de hernhuttersche leeraaren hunne dicipelen in de meestnodigste ambagten
onderwyzen dan zal men ras ontwaren dat sy wezendlyk nuttig zyn en deeze landstreek
gelukkig is.
By onze aankoomst aan het dorp ontfingen de zendelingen ons uitermate vriendelyk
en geleyde de Gouverneur tot aan het woonhuis van de heer Roos31

28

29
30

31

Op die plaas Matjesdrift aan de Zwarte Rivier (tans CDN 11.2) van die veldkornet van die
Zwarte Berg, Andries Otto (geb. 1759, oorlede 29.7.1818). Lyst Coll., 1805; M.O.O.C. 6/2
en 7/123, testament nr. 51/24, en G.R. II, A-O, p. 516. Hy word deur Von Bouchenroeder
(p. 90) beskryf as ‘onder de weinige industrieuse landbouwers aan de Kaap’. Die plaas was
1½ uur wes van die Swartbergse bad (Caledon) en ‘wel bebouwd’ (B.R. 72, p. 44). Die opstal
en van die ou geboue is nog te sien op die pad na Genadendal. Die voetnoot oor Otto by D.G.
van Reenen se joernaal (V.R.V. 18, p. 18, voetn. 12) is nie duidelik nie. Die plaas lê wes,
nie oos van Swartberg nie.
G.M. IV, p. 102: ‘By de scheydingslinie tusschen het territoir van de Hernuters en de plaats
van Gildenhuysen’.
Daar was verskeie van dié naam destyds in hierdie omgewing: waarskynlik word hier bedoel
Barend Gildenhuys, die ouere, ged. 1.7.1742 en getroud met Geertrui(da) Susanna Wessels
(G.R.I, A-J, p. 259). Hy het in 1806 die plaas Swartrivier bewoon (J. 206, Stellenbosch
Opgaaf 1806) vermoedelik Aan de Zwarte Rivier (tans Sw. Q 10.40).
Christian Ludwig Rose (geb. in Thüringen, Duitsland, 11.4.1746, oorl. op Genadendal,
12.10.1805) was sedert 1800 die hoof van die inrigting. By hom was vier sendelinge tydens
Janssens se besoek: Hendrik Marsveld (1745-1822), hoof van 1792 tot 1800; Johann Daniel
Schwinn (1750-1816) van 1792 af; Johann Christian Kühnel (1762-1813) van 1792 (die
messemaker) en Johann Philip Korhammer (1745-1811), van 1798 af. Al vyf oorlede en
begrawe op Genadendal. (V.R.V. 10 (Lichtenstein) pp. 187-189; ook B.R. 109, pp. 136-138,
nr. 175. Biografiese gegewens: kantoor van die S.A. Biografiese Woordeboek, Kaapstad).
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(Een der Moravische broeders); de kinderen der Hottentotten ter wederzyde van zyne
deur geschaard verwelkomde ons door het zingen van een kerkelyk gezang dat zy
met veel zedigheid en uitermatig schoon uitvoerde. Eenige ververschingen gebruikt
hebbende, bezogten wy het dorp, dat zonder groot te zyn met zorg aangelegd is, ieder
huys, meestal uit twee kleine vertrekken samengesteld, heeft een afgescheiden
moestuyn van welke eenige met nyver bebouwd waren. De mannen werken meest
alle by de boeren en in de graanbouw van hun etablissement; de vrouwen vlegten
matten van biezen welke de Rivier opleeverd; men beezigd dezelve op de vloeren
en om de huyven32 van wagens te overdekken; wy bezichtigde de fabriek van messen
en andere staalwerken welke de zendelingen aldaar aangelegd hebben, en bewonderde
de schoonheid van hun werk. Wy hebben veele objecten tot aandenken gekogt. De
kerk welke wy ook gingen bezien is eenvoudig maar met smaak gebouwd. Een
vierhoekig ruym gebouw met een kloktoorentje staat aan het boveneinde van het
dorp, omringd van eenige boomen; merkwaardig heeft het kerkje niets als zyn zindelyk
onderhoud; van binnen ziet men met vermaak de in reyen staande zindelyk geverfde
banken in welkers midden een verheven predikgestoelte geplaatst is.
Iedere avond word in deeze kerk een gebed gedaan, het welke de Hottentotten met
yver bywoonen; alles moest ons dus bewyzen dat dit genoodschap veel nut heeft; de
Hottentotten zien er gelukkig en te vreeden uyt, zy zyn by elkanderen en doen geen
kwaad, tot het welke zylieden zwervende, en door Luyheid en gebrek noodwendig
gedrongen zoude zyn. De boeren hebben veel nut van deeze lieden in den ackerbouw
en graan oogst; het waare wenschelyk dat de landlieden deeze vrye oorspronglyke
bewoonders van Africa eene behandeling deeden ondervinden gelykstandig aan de
diensten welke zy bewyzen, dog veele boeren33 zagen liever dat de Hottentotten
gedwongen wierden hun op gelyke voet als hunne slaven dienstbaar te zyn, dog een
voorzigtig gouvernement zal wel middelen kunnen beramen welke de grensscheiding
der wederzydsche verplichtingen zal daarstellen.
De Baviaans Kloof ontleend zyne naam aan de menigte baviaanen welke zig in
deeze streek ophouden, en voorts aan de strook lands tusschen twee gelykwydig
loopende bergkeetens geleegen; de Rivier-zonder-end (aldus genaamd omdat dezelve
op eene lengte van dertig mylen ter wederzyde in andere Rivieren uytloopt) kronkeld
in deeze bergengte of kloof en maakt dezelve zeer vrugtbaar.
Wy reeden na het middagmaal by de zendelingen gebruikt te hebben af, en na nog
drie uuren gevorderd te zyn bevonden wy ons op de plaats van de

32
33

Tente, kappe.
G.M. IV, p. 103: ‘...Voornamentlijk schijnt zeekere Jan Zwart in dit district woonachtig, hun
een kwaad hart toe te dragen’. Oor die geskiedenis van Genadendal en die verhouding teenoor
die boere: Periodical Accounts Relating to the Mission of the Church of the United Brethren
Established among the Heathen (1795-1834) 2 dele, tikskrif, S.A. Openbare Biblioteek,
Kaapstad.
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heer Nelson34 de welke tot hier toe in ons gezelschap was, en niet wilde dulden dat
wy onze dagreyze verlengde; wy traden dus af en namen het nagtverblyf aan.
De vriendelyke eygenaar geleide ons ter bezigtiging zyner plaats rond, dezelve is
ten eene maale ingericht voor paarde fokkerye. Ruime welonderhoude stallingen en
andere gebouwen omringen eene vlakte tot het opvoeden der veulens geschikt; wy
zagen drie extra fraye hengsten waar onder twee van Americaansch ras voor de welke
veel zorg schynd gedragen te worden. Een deezer hengsten had by de inkoop behalven
de transport kosten uyt America twee duyzend Kaapsche guldens gekost. De heer
Nelson schynd van deeze fokkerye by welke tevens veeteeld word gevoegd veel
voordeel te trekken, waartoe de schoone legging aan de voet van zeer grasryke
bergruggen, en een overvloed van water merkelyk toebrengd.

[6 April 1003]
WOENSDAG den 6e APRIL verlieten wy deeze plaats; de heer Nelson begeleide ons
nog een uur en scheide van ons aan de Zoetmelksvalley,35 op welke een plaats het
Gouvernement toebehoorende, onder het opzigt van een posthouder legd;36 deeze
bewaakt de bosschen uyt welke het bestuur hout trekt tot onderhoud der lands
gebouwen; zonder ordonantien welke de Gouverneur afgeeft vermag niemand in
deeze bosschen hout te vellen, welke ordonantien dog weinig geweigerd worden,
wanneer het blykbaar is, dat de Eygenaars van Leeningsplaatsen hout tot opbouw
benodigd hebben. De Generaal autoriseerde37 de Posthouder Theunissen om de
Hottentotten uyt Baviaansch Kloof

34

35

36

37

Coenraad Nelson se plaas Hartebeestekraal (tans Sw. Q. 6.16, CDN L 1.2) geleë op die
noordelike oewer (bergkant) van die Sonderendrivier, 4 myl van die teenswoordige Greyton.
Die plaas is in 1792 deur Arend van Weilligh op ordonnansie geneem en het in 1803 in besit
van Nelson gekom (B.R. 52, p. 93). Dit kom teen 1844 in besit van die bekende renperdteler
T.B. Bayley en kry die naam ‘The Oaks’ (H.A. Wyndham, The Early History of the
Thoroughbred Horse in South Africa, Oxford, 1924, pp. 133-136). Die plaas (tans in besit
van die broers Molteno) grens ooswaarts aan Zoetemelksvallei, suidwaarts aan Ziekenhuis.
Die woonhuis, wat die datum 1813 in die gewel vertoon, het op 30.12.1959 leeg gestaan.
Die goewermentspos Zoetemelksvalley aan die Riviersonderend (tans Sw. Q 4.48 fol. 172),
opgerig deur die Kompanjie en geplaas onder toesig van 'n ‘baas’ wat ook opsigter was van
die inheemse bosse teen die Sonderendberge. Vrugbare grond met 'n eie watermeul in die
bergstroom. Dit was een van die poste vir die ruitery wat Paravicini di Capelli in 1804 as
deel van sy verdedigingsplan sou oprig. (Vgl. V.R.V. 10 (Lichtenstein), pp. 195-197; V.R.V.
11, p. 157 en Barrow II, p. 350.
Die poshouer was ‘Baas’ Theunissen. Volgens De Villiers (G.R. III, P-Z, p. 414) Jan
Marthinus Theunissen uit Maastricht, volgens dr. John Muir (art. ‘Die Bewaarder van die
Voorposte’, Die Huisgenoot, 9.3.1934), Marthinus A. Theunissen (geb. 1744, oorl. (te
Swellendam?) 23.5.1828). Hy is nog deur Ryk Tulbagh aangestel en het in 1772 sy pos
aanvaar. Hy word ook eienaar van die aangrensende plaas Ziekenhuys (B.R. 52, pp. 81-101).
Vgl. verder oor hom: V.R.V. 11 (Lichtenstein) pp. 157-158.
B.R. 93, nr. 1, Janssens aan Theunissen, 6.4.1803. Dit is die eerste amptelike brief wat op
die landreis geskrywe is; die oorspronklike kopie is in die handskrif van Paravicini di Capelli.
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eenig door hun aangevraagd hout te doen kappen; de wet om alleen op ordonnantien
te mogen houtvellen heeft een groot nut, want zonder dat, zouden de bosschen ras
vernield zyn, en het reeds bestaande gebrek van hout in deeze volkplanting spoedig
zorg verwekken: wyl de landlieden veel al de gewoonte hebben de goede boomen
te vellen en het jonge hout te vernielen zonder op den dag van morgen te willen
denken.
Voorheen bestonden er in de Zoetemelksvalley eenige kralen Hottentotten welke
hier vreedsaam leevde; zedert de komst der Engelschen aan de Kaap heeft men deeze
arme Lieden verstrooyt, en zulks, omdat eenige landlieden hun verblyfplaats geschikt
vonden tot den aanleg van leeningsplaatsen, het geen reden genoeg schynd geweest
te zyn, deeze ongelukkige te verdryven, en veelicht tot zwervende Kwaaddoenders
te maken; het zoude mischien niet onstaatkundig weezen om een gedeelte deezer
valley te bestemmen, om aan Hottentotten uyttegeven, en door hun een
onafhanglykheid onder het bereik der wet te bezorgen, aan de volkplanting te
verkleven; hoe veel rust zoude het niet verschaffen, indien alle de zwervende en van
roof levende inboorlingen, behendig tot nuttige lieden der maatschappye, of
weinigstens tot rustige bewoonders wierden herschept. De Gouvernements bosschen
te veel buyten onze weg leggende38 bezochten wy dezelve niet, dog op de afstand te
beoordeelen zyn de zelve nog aanmerkelyk, en de goedgevestigde naam van de
posthouder kan wellig doen vertrouwen, dat de zelve goed beheerd worden.
Na circa een uur vertoevd te hebben, zette wy onze dagreyze voort door de vlakte;
een weinig beduidende arm van de Krom Rivier doorwadende, ter onzer linkerhand
zagen wy de plaats van Wessels, Ganzekraal39 genaamd, welke zeer vrugtbaar schynd
te zyn. In de laatste jaaren is het wild in deeze streeken merkelyk verminderd; wy
zagen enkelde bokken en korhoenders dog op te verre afstand om jagt op dezelve te
maken; na een uur voortgereden te zyn passeerde wy een beekje de Bokrivier40
genoemd en kwamen ras voor de Rivier-zonder-eind zynde door de gevallene regen
van deeze nagt vry gezwollen; gelukkig dat de heer Redelinghuizen41 wiens plaats
in de nabyheid legt42
38
39

40

41

42

G.M. IV, p. 104: ‘... de weezendlyke gouvernementsbosschen lings in de klooven der groote
bergen leggende...’
Op 27.3.1689 meld Izak Schrijver reeds die ‘Ganse coral’ (G.M. III, p. 121). Die plaas
Ganzekraal aan Slangrivier (tans Sw. Q 2.2) het in 1803 as eiendomsplaas behoort aan
Hendrik Wessels (ged. 8.12.1748). Vgl. G.R. III, P-Z, p. 581; V.R.V. 19 (Duminy) p. 80
voetn. 8 met landkaart na p. 318, en B.R. 72, pp. 29-54, waar landdros A.A. Faure die plaas
beskryf as ‘zynde deeze de eerste plaats van 't Stellenbosch district’. Die grens tussen
Stellenbosch en Swellendam het nl. tussen Droogeboom en Ganzekraal geloop.
Op die plaas Bokke-Rivier (nou Sw. Q 3.12 fol. 83). Die eienaar was Charles van Helslandt,
getroud met Jeanne Françoise Duminy, dogter van François Renier Duminy en Johanna
Margareta Nöthling (V.R.V. 19 (Duminy) pp. 8 en 79-102 en kaartjie na p. 318).
Johannes Hermanus Redelinghuys, gedoop 29.8.1762 en getroud met Cornelia Linde, suster
van die Swellendamse kommandant Jacobus Linde; en jonger broer van die Kaapse
Patriotleier, Johannes Hendrickus Redelinghuys (G.R. III, P-Z, p. 110) en C. Beyers, Die
Kaapse Patriotte, 1779-1791, Kaapstad, 1929, p. 104 e.v. en V.R.V. 18 (Van Reenen), p.
32.
De Drooge Boom wat aan die suidekant aan die plaas Bokke-Rivier grens (tans Sw. Q 2.21
fol. 67). Die plaas lê aan weerskante van die Riviersonderend maar die roete het hier
suidwaarts oor die rivier geloop, nog op Bokke-Rivier se grond. Die opstal van Redelinghuis
was ‘een kleyn kwartier van deeze drift geleegen’ (G.M. IV, p. 104).
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een schuit aan de drift had met welke wy de goederen, van de wagens afgeladen
zynde, konde overbrengen. De snelle stroom hinderde veel aan het overzwemmen
der Rydpaarden en trekossen dog alles liep zonder ongelukken af en wy kwamen
behouden op de naby gelegene plaats aan, alwaar wy aftraden om het middagmaal
te houden43 dat ons weder met profusie werd voorgezet. Zonder in de namiddag veel
merkwaardigs te ontmoeten,44 als blootelyks dat ons een regenbuy overviel zoo als
ik my niet geheug ooyt gezien te hebben, kwamen wy doorweekt op de plaats by de
heer Louw45 aan, alwaar wy als na gewoonte ontfangen wierden en ons nagtverblyf
hielden.
In deeze oord houden zig veele Zebra's46 en Struisvogelen op: onze vriendelyke
gastheer beloofde zyn best te zullen doen eenige in leven te vangen en na de Kaapstad
op te zenden.

[7 April 1003]

43

44

45

46

V.R.V. 18 (Van Reenen), p. 32: ‘... en de Commdt Jacobus Linden aantroffen die meede een
van onze reisgenooten was, om de inlandsche reize meede te doen.’ Jacobus Linde (16.9.1760
- 2.5.1843) was die tweede seun van die stamvader (G.R. II, A-O, p. 224 en ds. G.J.N. Maass,
Ouwerf Kerkgebou, Lindeshof. Uitgegee deur die N.G. Kerk, Riviersonderend, 1960). Sy
woonplaas was De Oudekraal gelegen aan de Koornlandskloof, en digby dié van sy swaer
Redelinghuys. Linde het verskeie plase van 1784 op sy naam gekry. Die vermaarde
Swellendamse kommandant het 'n bewoë militêre lewe gehad en aan alle grensoorloë tot
1835 deelgeneem. Hy is op 22.3.1803 per brief deur Janssens uitgenooi om die landreis mee
te maak en het hom hier ‘met tien schoone jonge lieden’ by die geselskap gevoeg (B.H.D.
III, p. 209).
In 1804 is hy deur die Bataafse bewind as ritmeester aangestel en het aan die Slag van
Blaauwberg deelgeneem. Hy is oorlede en begrawe op Leeukraal, Riviersonderend. (Vgl.
oor sy lewe o.a. Tomlinson, p. 92 e.v. Biografiese inligting, kantoor van die S.A. Biografiese
Woordeboek, Kaapstad).
Van Drooge-Boom is na die middag oor die plase Tijgerhoek (tans Riviersonderend),
Appelskraal (van Nicolaas Linde), Aan de Groote Vlakte (Holtzhausen), en Van der Wattskraal
(van Theunis Holtzhausen) gereis, noord van en parallel met die huidige nasionale pad, en
vervolgens noord-oos na Avontuur (Stormsvlei). (Vgl. V.R.V. 10 (Lichtenstein) p. 197;
B.H.D. III, p. 147 en V.R.V. 19 (Duminy), p. 82).
Dit is waarskynlik op hierdie trajek dat kommandant Human met sy tien jong manne by die
geselskap gekom het (B.H.D. III, p. 209). Pieter Gerhardus Human (ged. 4.9.1768, oorl.
1817) het die plaas Aan de Brakkekloof aan de Mallabaarshoogte langs die Riviersonderend
gehad. Hy is ná die landreis bevorder tot provisionele veldkommandant en ritmeester van
die Swellendamse burgerkavallerie. (G.R. I, A-J, p. 359 en Tomlinson, p. 93; M.O.O.C. 7/75
fol. 31 (testament); B.R. 39, p. 293, J. 291, Opgaaf Swellendam, 1806, en B.R. 8, p. 300).
Jacob Daniel Louw (ged. 24.8.1766 en getroud met Maria E. Knoop op 18.7.1790 (G.R. II,
A-O, p. 268; V.R.V. 18 (Van Reenen) p. 32 voetn. 23). Sy plaas was Avontuur (Stormsvallei)
ten weste van die Hessekwaskloof, die historiese deurtog na Breederivier deur die
aalwynkoppe, noordoos van Stormsvlei van vandag (Vgl. V.R.V. 10 (Lichtenstein) p. 199
en V.R.V. 11 (Lichtenstein) pp. 173-174.)
Waarskynlik word bedoel Equus (Hippo tigris) zebra zebra (Linnaeus), die Kaapse wildeperd
of bergkwagga. Ook bekend as Equus Montanus (Burchell, 1822).
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DONDERDAG den 7e APRIL des morgens ten zeven uuren reeden wy in het
gezelschap van onze hospes van hier, onze osse wagens47 waren reeds een groot uur
vooruit gereden als moetende een omweg maken, dat met onze paarden niet nodig
was; wy volgde een smal zogenaamd veepad dat zeer klipachtig en afwisselend steil
was,48 dog wy beklaagde ons niet het zelve gekozen te hebben uithoofde van de
schoone gezichten zoo over het omleggende land, als bezyden ons in de diepte waarin
de Breed-Rivier snel voortstroomde; de beide oevers der rivier zyn met zwaar hout
begroeid, en welaangelegde hoeven wisselde dit beneden ons leggend verschiet af;
in de verte zagen wy onze caravane langsaam op de groote landweg aankomen en
een half uur gevorderd zynde vonden wy ons weder vereenigd; op dat ogenblik
ontmoete ons verscheidene wagens, welke (zooals de Kapenaars zeggen) onder uit
het land komen. De lieden by dezelve, gingen zeep, boter, en drooge vrugten, tegens
andere behoeften verwisselen, en tevens om kinderen te laaten doopen. Het is hier
veelicht de plaats om te zeggen, dat tot hiertoe alle de bewooners der binnenlanden,
hoe verafgelegen ook, verplicht zyn, by huwelyk of kinderdoop na De Hoofdstad op
te komen; en daar de Kaapsche boer weinigstens zoo goed zyn belang bereekend,
als de landman in andere landen, gebeurd het veel al, dat een huysgezin na de stad
op koomt om te trouwen, en ter zelver tyd twee à drie kinderen te doen doopen: welke
by anticipatie op de plechtigheid gebooren zyn. Indien deeze wyze van Speculatien
niet volgens de strikste wetten der goede zeeden zyn, zal men tog moeten toestemmen,
dat men niets gemakkelyker en goedkooper kan uitdenken; voortaan zal men andere
wetten daarstellen waardoor deeze abuizen vernietigd en tevens het voorgestelde
doel van het Gouvernement word bereikt.
Na dat wy ons een ogenblik opgehouden hadden, namen wy van de ons tegemoet
gekome landlieden afscheid; niemand onzer had gedagte dat dit met een salvo uit
hunne geweeren moest bekragtigd worden: dan op het onverwagts toen zy ons de
rechter hand toereykte loste zy met de linke hunne roeren, en hadden wy geene tamme
paarden gehad, zoude veelen onzer deeze groet met eene veel te diepe buiging
beantwoord hebben; 's Land's wyze 's Lands eer, maar ieder wagte zig voor schade
vooral met schigtige paarden.
Tegens ongeveer tien uuren bevonden wy ons weder aan den oever van de

47

48

By Louw is die vorige aand die vier ossewaens ingehaal wat blykbaar van Boontjeskraal
verby Swartbergbad vooruit gereis het, met luit. Gilmer se afdeling dragonders. (G.M. IV,
p. 105).
G.M. IV, p. 105: ‘...tot na de plaats van Marais geleegen naby de Breede Rivier’. Waarskynlik
word hier verwys na Daniel Marais, Charlesseun, ged. 8.4.1752 en op 23.10.1774 getr. met
Catharina Erasmus (G.R. II, A-O, p. 306 en Von Bouchenroeder, p. 160, wat verwys na hom
as Daniel Marré van Swellendam wat die laaste plaas voor ‘Woeste’ of ‘Voor Zitzekamma’
besit, d.w.s. oorkant Keurboomsrivier. Oor Marais se plase sedert 1783 aangeteken, G.R.
14/17, pp. 24-25, en B.R. 52, pp. 709-711. Die laaste drie plase op pad na Breederivier was
Aan de Hessequaskloof aan de Klipfontein, Vaandrigs Drift en Potjeskraal, waar die oudste
pont was op die pad na Voorhuys. (Onderhoud met mnr. L.L. Tomlinson van Swellendam,
10.10.1960.)
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Breede Rivier op de hoogte waar wy dezelve met een pont passeeren moesten;49 de
opzichter van de pont50 bragt ons met onze wagens spoedig aan de overzyde en bood
zig aan ons na Zwellendam te geleiden uit vrees dat de Poespas-valley51 en de
Klein-Rivier,52 welke een half uur van dat dorp zyn gelegen, door de gevalle regens
te veel zoude gezwollen zyn om zonder gevaar te passeeren. Geduurende de overvaart
in de pont nam ik de gelegenheid waar, een schets van het landschap en Rivier te
teekenen.53
Aan de Poespas-valley54 gekomen zynde, mogten wy ons verheugen de pontschipper
by ons te hebben; wy vonden zyne gezegdens in allen deele bewaarheid, want zonder
zyne grondige kennis der waadbaare plaatsen waren wy zeer moeylyk door agt à tien
spruiten welke wy over moesten met onze paarden te regt gekomen, ook bevonden
wy ons binnen een half uur aan de drostdye55 by de Landdrost Faure56 te Zwellendam.
Wy wierden door de Landdrost en desselfs famille bestaande uit vrouw,

49

50

51

52
53
54
55
56

Volgens mnr. L.L. Tomlinson van Swellendam (onderhoud 10.10.1960) het die ou pad, wat
nog sigbaar is, op die plaas Hessekwaskloof oor die roete van die huidige nasionale pad
noordooswaarts gestrek en op die plaas Vaandrigts Drift oor die Riviersonderend gegaan.
Daarvandaan het die pad oor Potjeskraal na die oudste pont kort bokant die samevloeiing
van Riviersonderend en Breederivier gevoer, wat van 1757 in gebruik was, na die oorkantste
plaas Het Voorhuys by de Leeuwenrivier, die geskiedkundige plaas van Hermanus Steyn,
die ouere, en ongeveer ses myl van die Swellendamse drosdy.
Die ‘pontonvoerder’ was Johannes Petrus Koen ‘een zeer actief en vriendelijk man’ (G.M.
IV, p. 105), 2de seun van die stamvader; gedoop 30.8.1750 en getr. op 2.12.1798 met Maria
Geertrui Beyers, weduwee van Jacobus Cordier. (G.R. II, A-O, p. 146 en V.R.V. 18 (Van
Reenen), p. 34 voetn. 25). Hy was in 1778 al lid van Hillegert Muller se ‘dragonders’ wat
die goewerneur Van Plettenberg as geleide in Bruintjeshoogte gaan haal het (G.M. IV, p.
42). Lichtenstein (V.R.V. 11, pp. 161 en 173) vertel van die joviale pontman en sy opgewekte
verhale aan tafel by die tweede besoek saam met Paravicini di Capelli in Sept. 1804.
Komende van die pont moes die geselskap oor verskeie sterk bergriviertjies wat hulle in die
Breederivier ontlas: Leeurivier (by Steyn); Klipperivier, waar D.G. van Reenen bo-aan die
plase Reenendal en Voorrechtsvlei gehad het, geleë In de Valley aan de Keurbomen
(mededeling, mnr. L.L. Tomlinson en B.R. 72, p. 31) en Poespasvalleis Rivier (waar Van
Reenen ook 'n plaas gehad het, tans Hermitage, grensende aan die westekant van die grond
van die Swellendamse Drosdy aan die Koornlandsrivier (Vgl. G.M. IV, p. 36.)
Blykbaar 'n verskrywing vir Kliprivier.
Akwarel ingevoeg na p. 14 van die handskrif: ‘Overvaart aan de Breede Rivier’.
Moontlik aldus genoem na die veelkleurige klippe in die rivierbedding (Engels:
higgledy-piggledy).
Oor die Drosdy en sy geskiedenis: Tomlinson, t.a.p., en M.E. en A. Rothmann, Die Drostdy
op Swellendam (Kaapstad, 1960).
Anthonij Alexander Faure (ged. 9.4.1758, oorl. op Stellenbosch, 8.1.1824), is op 6.5.1787
getr. met Catharina Cornelia Harders, dogter van ds. Remmerus Harders van Roodezand.
(G.R. I, A-J, p. 227 en testament: M.O.O.C. 7/70 fol. 22). Hy was van 1789 tot 1810 die
sewende landdros wat die Drosdy bewoon het en het in sy ampstyd in die Kôsa-oorlog van
1793 die Swellendamse kommando gelei (P.J. van der Merwe, p. 30 e.v.). Hy was daarna
betrokke by die opstand van 1795 te Swellendam toe hy tydelik afgeset is, die Kôsa-oorlog
(1799-1802) en die afbakening van die grens tussen Swellendam en Uitenhage in 1804.
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(Goewerneur en Generaal-en-chef)
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Rheeboksfontein, Klein-Brakrivier
(Die woonhuis van die wed. Pieter Terblanche, Desember 1959)
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dochter en nichtje zeer vriendlyk ontfangen.57 Die Gouverneur benevens myn persoon
werd logement aangeboden het welk wy niet konde ontwyken aanteneemen. De
ambtenaaren en voornaamste ingezeetenen kwamen hun welkomst bezoek by de
Generaal brengen, zoo dat wy tot na de middagmaaltyd eene voorgenoome wandeling
door het dorp moesten uitstellen.
Het dorp Zwellendam zyne naam ontleenende na de voormalige Gouverneur
Zwellengrebel en zyne vrouw Van Dam,58 legd op sestig uuren afstand van de
Kaapstad in eene zeer aangename vlakte; vier à vyf jaaren geleden bevonden 'er zig
behalven de kerk en de drostdye slegts vyf of zes huyzen met riete daken, welk getal
nu tot ruym sestig is aangebouwd; de kerk,59 zynde een met smaak gebouwd
kruisgebouw, omgeven van een ommuurd plein, staat ongeveer te midden in de eene
rey huyzen welke het dorp uytmaaken; men was juist beezig een schoon woonhuis
nevens de Kerk voor de predikant te bouwen;60 wy zette onze wandeling voort tot
aan de Gouvernements bosschen welke in de kloven der bergen agter het dorp
leggende reedelyk uytgestrekt zyn. Jammer is het dat deeze moye valley te verre van
de hoofdplaats is gelegen om regulier de producten na derwaards optebrengen, zoo
dat dezelve slegts nuttig kan weezen om voor het bestier der volkplanting een
intremediair punt te hebben, en tevens een rustig aangenaam verblyf te verschaffen
aan menschen, welke met de overige stervelingen weinig te doen willen hebben.
Het geene men van de gastvryheid verhaald, is voor zoo verre wy het thans kunnen
beoordeelen, niet overdreven; tot nu zyn wy altyd zeer wel ontfangen, en overal
vonden wy tafels met profusie aangedischt: in Europa berekend men wat men behoefd
om een zeeker getal gasten na zyne omstandigheden wel te onthalen, hier niet, maar
men bereid en geeft alles wat maar geefbaar toeschynd, dat tog minder kost als men
by de eerste opslag meend, wyl alle de spyzen voortbrengselen van hunne eygene
plaatsen zyn; by het afscheid ontfangt men op de hiervoorens beschrevene wyze een
salut uit de

57
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Die dogter was die enigste kind: Petronella Sophia, ged. 30.9.1787 en dus 'n dogter van 15
jaar tydens die besoek. Sy is in Julie 1808 getroud met die Nederlander Johannes Dorotheus
Camijn en hertroud met Johannes Gerhardus Michau in 1826. Sy het as mev. Camijn tot haar
dood op 15.12.1868 op Stellenbosch gewoon. (G.R. I, A-J, p. 227, en F.J. Wagener (met
inligting van ds. H.C. Hopkins): ‘Lig op die Kaapsche Meisje in 1808 in die Grotte’, Die
Burger, 20.11.1961, p. 2). Wie die niggie was, kan beswaarlik vasgestel word. Landdros
Faure het verskeie broers en susters met kinders teen 1803 gehad. Volgens getuienis van
Augusta de Mist in 1803 was dit 'n verfynde gesin; ‘Wy stegen daar af en verwonderden ons
over de beschaafdheid en de kennis welke alle de leden van de familie van den heer Faure
onderscheidde’. (De Mist (Augusta), p. 106).
Hendrik Swellengrebel (aan die Kaap geb. 26.9.1700, oorl. te Utrecht, Nederland, 26.12.1760).
Hy is op 15.6.1727 aan die Kaap getroud met Helena Wilhelmina ten Damme. (C. Pama,
Die Wapens van die ou Afrikaanse Families, Kaapstad, 1959, pp. 92-93).
Die kerkgebou op die terrein van die huidige is die vorige jaar (1802) opgerig en is teen die
einde van 1911 gesloop; alleen een hek het oorgebly. (Vgl. P.A. Grobbelaar en L.L. Tomlinson
(samestellers), Swellendam. Gedenkboek, 1943).
Tot Mei 1803 nog ds. J.H. von Manger (vgl. infra voetn. 465 en 562) wat toe deur ds. H.W.
Ballot opgevolg is.
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geweeren; niet zeldzaam verzogten wy van deeze Eer verschoond te zyn dog te
vergeefsch zo dat wy maar moesten zorgen spoedig welgesloten te paard te komen
wilde wy de maaltyd niet door een verhaaste digestie bekopen.
Hoe gering de afstand ook is die wy pas afgelegd hebben, vereyschte onze
voertuigen reeds reparatien; alles schokt op deeze rotsachtige wegen zodanig uit den
andere, dat byna niets bestand is wederstand te biede; onze wagens werden dan goed
voorzien, en zulks met te meerder zorge, daar ons voortaan tot doen van reparatien
de gelegenheid staat te ontbreeken.

[8 April 1803]
VRYDAG den 8e APRIL wierd eene Conferentie tusschen de Gouverneur, de
Land-drost en een ouderling der kerk (Hilgard Muller genaamd)61 gehouden, over
de in deeze oord zeer verwarde administratie en schulden der Kerk, en 'er werden
maatregelen tot voorziening beraamd en daargesteld.62
Het doel onzer landreize hoofdzakelyk zynde, om aan de Volkplanting die rust
weder te geven, welke zederd de verovering der Engelschen in 1795 zoo
onophoudelyk gestoord, en in derzelver grondvesten geschokt is geworden, wierd
het hier reeds noodzakelyk daar toe de voorbereidende schikkingen te beramen. Een
menigte Landbewoonders, welke tydens het Engelsch bestier, gedeeltelyk uyt haat
tegens het zelve, gedeeltelyk om de Straf tegens veroorzaakte oproeren te ontgaan,
en weder andere uit neiging tot heerscheloosheid en eigen heerschappye, genoodzaakt
waren en verkozen hadden, de wyk te nemen in het land der Kaffers, moest men als
nu met zagtheid op eene behendige wyze wederom binnen de volkplanting zien terug
te brengen, om te vermyden dat zylieden door de langduurige omgang van deeze
wilden, en het voor hun zelven daar uit voortspruitend veranderd belang, somwylen
door invloed op de

61

62

Hillegert Muller (ged. 1.6.1747, oorl. 1818), was ouderling van 1798. Hy was die oudste
seun van die stamvader, Michael Muller, en is op 5.3.1769 getr. met Petronella Fourie (G.R.
II, A-O, p. 415; D.F. du T. Malherbe, Muller Stamboom, 1735-1949, Mosselbaai (1949) en
V.R.V. 18 (Van Reenen) p. 52, voetn. 35). Sy plaas was die opstal Zeekoegat aan Vetrivier
(infra voetn. 95) tans by Riversdal, wat hy van sy vader (oorl. 1768) en sy moeder (oorl.
1789) erf. Van 1773 word ander plase vir hom aangeteken sodat hy teen 1804 sewe gehad
het. (R.L.R. 41, p. 307; B.R. 52, p. 676 en testament by M.O.O.C. 7/81 fol. 22-26 en 27-29).
In 1778 is hy veldkornet in bevel van die Swellendamse dragonders wat Van Plettenberg in
Bruintjeshoogte gaan inhaal (G.M. IV (Reis van Van Plettenberg), p. 42) en in 1782-83 hou
hy 'n joernaal op sy ekspedisie met J.A. Holtzhausen om na oorlewendes van die Grosvenor
in Kafferland te soek. (V.R.V. 34 (Grosvenor) pp. 152-195). In 1790-1791 is hy lid van die
tweede Grosvenor-ekspedisie (Percival R. Kirby, passim). In 1793 dien hy onder landdros
Faure in die Suurveld en is hy een van die ondertekenaars van die Maynierrapport oor die
veldtog in 1794 (Vgl. Van der Merwe (c) p. 45 en P.A.C. Wieringa, De Oudste
Boeren-Republieken, Den Haag, 1921, p. 44). Muller was een van die heemrade van
Swellendam tydens die opstand van 1795 en het as offisier van die Swellendamse kommando
aan die Slag van Muizenberg in 1795 deelgeneem. Hy was een van die eerste ouderlinge van
die gemeente Swellendam in 1798 (A.P. Smit, Eeufees-Album van die Nederduits
Gereformeerde Gemeente, Riversdale (1839-1939), Kaapstad, 1939, pp. 5-7).
Oor die kerkskulde o.a. Swellendamse Notule I/I (N.G. Kerkargief, Kaapstad) en B.R. 109,
pp. 66-67 en passim; B.R. 110, deel VII, passim, en Spoelstra, deel II, pp. 521-529.
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Kafferkoning,63 niet gevaarlyk voor het land hunner geboorte wierden.
Onder deeze uitgeweekenen bevind zig zeekere Coenraad de Buys,64 een man
voorsien van veel oordeel maar intriguant in de hoogste graad, en te gevaarlyker
voor de Colonie daar hy het middel gevonden heeft den Kafferkoning geheel na zyne
byzondere belangens te lyden; deeze heethoofdige knaap met goede woorden onder
het bereik te krygen was dus een groot point, weshalven werd een vertrouwd persoon65
met een brief van de Gouverneur voor uit gezonden met de nodiging zig tot het
houden van een mondgesprek tegens den vyf-

63
64

65

Gaika (Ngqika), infra voetn. 440 en 471.
Coenraad de Buys is waarskynlik in 1761 op Wagenboomsrivier, oor Cogmanskloof, gebore
en op 24.10.1762 gedoop. Hy is na 1821 oorlede op Portugees-Oos-Afrikaanse grond,
waarskynlik in die rigting van Inhambane. (G.R. I, A-J, p. 127 en Schoeman, pp. 8-9 en
74-75.)
Van 1782 tot 1792 word verskeie leningsplase vir hom aangeteken, die eerste De Brakke
Rivier geleegen in de Lange Cloof over de Attaquas Cloof(R.L.R. 40, p. 88 en G.R. 14/17,
p. 38). Sy ruilhandel in Kafferland dagteken van 1784 en hy word een van die vernaamste
oorsake van die oorlog van 1793. (Van der Merwe (c), pp. 65-66 en Kirby, p. 24). Na 1795
was hy as Patriotsgesinde anti-Engels en anti-Oranje. Hy vlug in 1798 na Gaika waar hy met
die koning se moeder 'n verbintenis aangaan, maar aan die Kôsa-inval van 1799 geen deel
het nie. Van Britse kant word 'n prys op sy hoof gestel in 1799. Hy bly woon met 'n hele
aantal blankes by Gaika (V.R.V. 10 (Lichtenstein), pp. 259-262 en Theal, Records V, p. 49).
By sy vertrek uit die Kaap is aan Janssens 'n anonieme memorandum (deur H.C.D. Maynier?)
voorgelê (G.M. IV, p. 214) waarin na De Buys verwys word as ‘de beweegende oorzaak van
alle onaangenaamheden met de Kaffers’, weens mishandelinge op Kaffers en Hottentotte
deur hom gepleeg en by die drosdy op Graaff-Reinet ‘bekend als een zeer movais (sic) sujet’.
Die boodskapper was Zacharias Albertus van Jaarsveld (ged. 9.2.1772 en getr. op 9.11.1788
met Hilletje Elizabeth de Beer) die oudste seun van die veldkommandant Adriaan van
Jaarsveld (G.R. I, A-J, p. 365; V.R.V. 10 (Lichtenstein) p. 381 en V.R.V. 18 (Van Reenen)
pp. 90-92). Hy was een van die burgers wat op 3.9.1800 tot lewenslange gevangenisstraf
gevonnis is weens deelname aan die ‘Van Jaarsveld-opstand’. Op 1 April 1803 is hy saam
met 12 ander ‘per opene brieven van amnestie’ deur De Mist vrygestel. (Theal, Records, III,
pp. 213-270, 293, 295; V, p. 64 en B.R. 109, deel VI, pp. 350-358). In geselskap van ene
Johannes Zeeman het hy op 3 April vertrek en blykbaar saam of net vóór Janssens op
Swellendam aangekom op pad na sy vrou en kinders. In die Kaapse Argief is 'n omslag (B.O.
88: Portions of a Journal(s) 1799 - March-May, 1803) met 'n ongetekende kladjoernaal
(‘jornal met datums getekent 1803’) wat deur my uitgeken is as presies ooreenstemmend
met Van Jaarsveld se rit en waarskynlik in sy eie handskrif. Dit begin op 3 April en het die
volgende inskrywing onder datum 8 April: ‘den 8 met den voor uyt senden van twe briefen
van Swellendam tot na johans de jager een aan de Commandant Hendrik Rensenburg en een
aan Coenraat de Buijs eigen handig van den Wel Edele heer Gouverneur ontfangen om het
te besorgen. Eijgenhandig afgegeven en present voor getuigen...’
Die reisverhaal meld hoe hy gereis het tot by veldkommandant Van Rensburg waar hy op
26.4.1803 die een ‘hem Eijgen handig in handen afgegeven (heeft)’ en voort is met die tweede
brief ‘om de buijs vaste versekeringen te doen van de Komste van de gouverneur en hem de
waarhid te versekeren hoe onse geluk herbooren sijn geworden...’
Op 1.5.1803 was hy op soek na De Buys ‘overkant van Kaboesie in Caffersland’, maar De
Buys was weg ‘op de oolvantsjag gereden’. Eindelik het hy die brief op 6 Mei aan hom in
hande gegee (op die tydstip toe Janssens onderweg na Algoabaai die Van Stadensrivier al
bereik het).
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tiende Mey aanstaande te willen bevinden aan de Baay Algoa; wy voeden egter
weinig hoop hem daar te zullen aantreffen, wyl den schuldigen altyd wantrouwende
is, en niet lichtelyk eene vermeende zeekerheid in de waagschaal zal stellen.66

[9 April 1803]
ZATERDAG den 9e APRIL hadden wy geduurende de geheele dag zwaare stortregens,
die ons belette buiten de deur te komen, zo dat wy onze tyd met het schryven van
brieven moesten doorbrengen;67 de bedoeling van den Gouverneur betrekkelyk het
Lot der hottentotten gaf daartoe eene ruyme stof en in de daad belangryk genoeg,
daar de rampen welke zeederd eenige jaaren de buitendistricten drukken voor het
meerder deel derzelver bron hebben ontleend uit de mishandelingen en willekeurige
dwingelandye door de Colonisten jegens de Hottentotten en andere indigenes van
dit Land gepleegd; de billykheid brengd immers mede dat zy op hunne voorheen
eigene vrye grond de middelen van bestaan vinden en de eerste aanspraak op
bescherming hebben om tegens wreedheden behoed te zyn: de meeste Hottentotten
zyn dienstbaar aan de blanke bewoonders, en zulks is goed, dog daar de
overeenkomsten die tusschen

66

67

Die teks van Janssens se brief van 8.4.1803 aan De Buys is te vinde by B.R. 93, nr. 2: hy
word meegedeel dat Van Jaarsveld die brief bring, dat D.G. van Reenen by die goewerneur
se geselskap is en dat sy (De Buys se) teenwoordigheid nuttig sou wees by 'n eventuele
ontmoeting met ‘het Opperhoofd der Kaffers over de Vis Rivier, Chyka’. Die tweede brief
wat met Van Jaarsveld gestuur is (teks by B.R. 93, nr. 3) was volgens die amptelike joernaal
(G.M. IV, p. 106) gerig aan ‘Janse van Rensburg’. Hendrik Janse van Rensburg (ged.
4.11.1759 en die eerste maal getr. op 21.4.1782 met Susanna Josina Scheepers) was
veldkommandant en het o.a. 'n plaas naby Boesmansrivier gehad (G.R. III, P-Z, p. 121 en
B.O. 88, roetc van Van Jaarsveld). Hy verloor sy besittings in 1793 en dien as veldwagmeester
in die oorlog. Teen 1795 was hy 'n invloedryke kommandant op die Grens en het gaandeweg
in vyandskap geraak met Coenraad de Buys aan wie hy verwant was. In die oorlog van 1799
was hy aktief op die Grens (meestal teen De Buys) en in die Graaff-Reinetse troebele maan
hy eers tot kalmte in 1799, maar wyk met 60 families tydelik na Tarka en Bamboesberge uit
in die latere fase van die Britse bewind. (Oor hom, Van der Merwe (c), pp. 26, 48, 59 en 62;
Schoeman, pp. 27-30, 38 en 43; Marais, pp. 133-134 en V.R.V. 10 (Lichtenstein) p. 363.
Verder oor hom infra voetn. 335).
Dit blyk uit die goewemeur se brief van 8.4.1803, op Swellendam geskryf, dat hy reeds uit
Kaapstad aan Van Rensburg geskryf het. Tans doen hy dit weer ‘veronderstellende dat de
Wederkeering van de Colonie tot het Moederland U en Uwen Land en lotgenoten aangenaam
is en gy dus zult verlangen weder in de Schoot der Volksplanting te leven onder wettig Bestier
door de Regering van het Moederland ingesteld, en die niets meer ter harte neemt, als de
rust, eendragt, en Welvaaren der Zuyd Africaansche kinderen, zo zal het my byzonder
aangenaam zyn daartoe te kunnen bydragen.’
Die proklamasie i.v.m. indiensneming van Hottentotte dd. 18.4/9 en 10.5.1803 (B.R. 115,
pp. 73-77, gepubliseer in Kaapse Plakkaatboek VI, pp. 24-25).
(2) Die proklamasie oor die behandeling van Hottentotte dd. 8/9.6.1803 (B.R. 115, pp.
141-146, gepubliseer in Kaapse Plakkaatboek VI, pp. 35-38.
(3) Brief Janssens/De Mist (Swellendam, 9.4.1803) met verslag van sy reis tot daar (B.H.D.
III, pp. 206-210).
(4) Brief van Janssens/A.A. Faure, 10.4.1803 oor behandeling van Hottentotte (teks in V.R.V.
18 (Van Reenen) pp. 38-42; in B.R. 93, nr. 4 en afgedruk in Kaapsche Stads Courant,
23.4.1803).
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de huurder en Knegt gesloten worden blotelyks mondelings zyn, word veelal het
accoord slegt gehouden, en de arme Hottentot ziet zig strafloos bedrogen; de
gouverneur oordeelde het dienvolgens hoognoodzakelyk voortaan het sluyten van
zulke verbintenissen onder het oog der Regeering te doen waarborgen, waar toe
expres gedrukte accoorden aan iedere drostdy zullen gezonden worden.
Wy maakte heden alle gereedheid tot vertrekken en

[10 April 1803]
ZONDAG den 10e APRIL68 des morgens ten zeven uuren namen wy afscheid van de
vriendelyke Landdrost en desselfs famille welke ons met gedistingueerde gulheid
behandeld hadden: de heer Faure verzelde ons met zyn paardewagen tot aan desselfs
veeplaats Rotterdam69 leggende ongeveer een uur van het dorp; hier kregen wy versche
voorspan ossen en reden tot aan de Rhénoçéros Fontein70 zynde eene veeplaats van
de heer Van Reenen. Weldra vonden wy ons voor de Buffeljagts rivier71 en doorwade
de zelve; thans was hier in geen gevaar, maar het breede bed doet oordeelen dat by
zwaare regens deeze rivier aan de reiziger soms veele moeite kan veroorzaken. De
legging en het uitzicht is hier allerschoonst. De beyde oevers der rivier zyn zwaar
belommerd, en ter wederzyde verliest zig het oog over de vlakte; wy zagen een
menigte bavianen en twee à drie troppen Struysvogelen, en hadden het geluk twee
wilde pauwen en eenige patrysen te doden; te vergeefs hadden wy jagt op een trop
hartebeesten gemaakt dog verheugde ons dat wy heden meerder wild begonnen te
zien. Aan de tweede veeplaats72 van den Landdrost gekomen zynde, reeden wy te
paard vooruyt niet willende wagten na de versche trekossen welke nog van agter de
gebergtens moesten gedreven worden; wy kregen hier door gelegenheid jagt te maken
op verscheidene troppen Rhé73 en bontebokken74 van de welke wy
68
69

70
71

72

73
74

Van Reenen stel die vertrek 'n dag later: 11 April, en ook die gebeure van die volgende dae.
Sy datums wyk van Paravicini di Capelli af tot 27 April.
Tans O.S.F. 4.80, as eiendomsplaas op 6.3.1783 toegeken. Sien ook R.L.R. 30, p. 125;
toekenning aan H.A. van Vollenhoven. In 1794 het dit in besit van A.A. Faure gekom wat
daar 'n spogplaas van gemaak het, met belangrike perdestoetery en van die eerste wolskape
in die Suidwestelike Kaap. Die opstal met mooi barokgewel en datum 1794 staan nog (Vgl.
beskrywings van plaas en werf in B.H.D. III, p. 148; V.R.V. 11 (Lichtenstein), pp. 167-171
(met vermelding van die plantkundige J.A. Auge wat tot sy dood hier ingewoon het) en
Burrows(a), pp. 21-24 en 171-183).
Sien infra voetn. 76.
Een van die oudste plekname oos van Swellendam en van die vroegste dae bekend as
byeenkomplek van die Kompanjie se veeruilekspedisies uit die Kaap en die Hottentotte. Dit
word o.a. in 1689 deur Isaq Schrijver genoem (Vgl. E.E. Mossop, Joernale van die
Landtogte...van Olof Bergh en Isaq Schryver; Van Riebeeck-Vereniging, nr. 12, 1931, p.
214.
De Uitvlugt (nou Sw. 8.5/Sw. L. IV. 305), oorspronklik Uitvlugt geleegen in de depka tusschen
de Slangerivier en de Kinko (R.L.R. 78, p. 75). Die plaas lê tussen Kinko- en Karnemelksrivier
reg suid van die teenswoordige treinhalte Renier, aan die Diptka, 'n tak wat uit die ooste in
Breederivier loop.
Reebok of ribbok (vaalribbok): Pelea capreolus (Bechstein).
Damaliscus dorcas (fam. Bovidae); Damaliscus pygargus (Pallas). Sedertdien in een stadium
in Suid-Afrika byna uitgeroei, tans van regeringsweë beskerm en in enkele reservate te sien,
ook in hierdie selfde omgewing.
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eenige doode; op deeze wyze bereikte wy ongevoelig75 de plaats en paarde stoetery
van onze reisgenoot de heer van Reenen alwaar wy aftraden en onze dagreize
eindigde.76
De Jagtparty verschafte ons een goed aangedischte maaltyd na de welke wy de
uitgestrekte paarde en koestallen gingen bezichtigen benevens vier Extra welgebouwde
springhengsten en een groote menigte teel merrien en veulens; de Afrikaansche
paarden zyn van eene kleine, weinig bevallige gestalte, dog voor het doen van
fatigues77 en het beklimmen van bergen verre verkieslyk boven de uitlandsche Soorten;
algemeen beezigd men in Zuidafrica de hengsten tot Ryd en trekpaarden, terwyl de
merrien alleenlyk tot voortteling en in de graanoogst tot het uittrappen van het koorn
worden gebruikt.

[11 April 1803]
MAANDAG den 11de APRIL hielden wy stil op deeze plaats, indien men stilblyven
verstaat, door den dag te besteden met jagen en het gaan bezigtigen van de mond der
Breede Rivier;78 van de Rhénocéros Fontein tot aan de zelve doorreden wy de vlakte
en spoorde ras een menigte wild van allerly soort; een groote trop harten trok tog
byzonder onze aandagt, zo dat de jonge van Reenen, verzeld van Doctor Passet en
ik op dezelve losreeden, de eerstgenoemde een goed schutter (zoo als de Kapenaars
algemeen zyn) was onze leidsman, en bragt ons na een uur rydens aan de zoom van
een Kreupelboschje om aldaar het wild dat altyd tegen wind oploopt, intewagten.
Het duurde niet lang of de geheele trop rende op een afstand van twintig schreden
voorby met dat gevolg dat wy twee nedervelden en een derde zodanig kwetste dat
het dier agterbleef en spoedig door een tweede schot werd gedood; wy beschouwde
onze vangst met vermaak, en bonden de zelve na in vierdels79 gesneden te zyn, op
de paarden van de by ons zynde Slavejongens; in het retour schoot ik een struisvogel
dog nog onervaren zynde had my dit byna een been gekost, want in haast na de
gevallen vogel toelopende gaf de zelve zulk een geweldige schop agteruit, dat had
ik niet redelyk ver af plotslings stilgestaan myne scheenen een gevoelige
waarschuwing zoude bekomen hebben; veiligheidshalven dwong ik
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Sonder voorval.
Die dag se trek het oor die bekende ‘Ruggens’ gevoer na Rhenosterfontein aan de Breede
Rivier (tans Sw. Q. 4.36/Sw. L. III 255), volgens Von Bouchenroeder (p. 130) ‘een der
schoonsten onder alle de overbergse plaatsen’, net oorkant Slangerivier en een uur van
Breederiviermond. Die plaas was oorspronklik sirkelvormig en oor die 6,000 morge groot.
Van Reenen het hier teen 1823 altesame 32,725 acres op sy naam gehad (Theal, Records,
XVIII, p. 312). Die beste oorsig van die geskiedenis van die plaas, later die bekende
Reitzplaas, kom voor by Burrows (a), pp. 142-170.
Vermoeiende werk.
G.M. IV, p. 104: ‘De capitein aide de camp Paravicini de Capelli heeft een schets afgeteekend
zodanig als zig de mond van deeze rivier vertoond.’
Hierdie skets is nie by die lys verlugtings van die handskrif nie, en het blykbaar nie bewaar
gebly nie.
In kwarte gesny; gevierendeel.
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dus met eene tweede schot het dier tot stilleggen; de jonge van Reenen kwam op al
dat gedruis toegelopen en lachte my hartelyk uit een wyfje's struis gedood te hebben,
van welke de vederen niets nuts zyn, zoo dat ik het kruid en lood wel had kunnen
spaaren; nu werd het tyd ons verlaten gezelschap optezoeken, dat wy dan ook ras
aan de mond van de Breede Rivier aantroffen.
Deeze stroom is de eerste welke ons na een lopende water geleek en aan welke
men in Europa de naam van Rivier zoude geven; haare strekking is van het noorden
naar het zuiden; aan de voet der bergen tusschen welke zy stroomt, strekt zig op den
regter oever alwaar wy waren, eene breede zandbank tot in zee uit, latende aan de
overzyde slegts een geul die dog vry veel diepte schynd te hebben. Daar wy den
oever uythoofde der veele klippen niet tot aan de mond konden langs ryden, klommen
wy af, en bereikte te voet eene hoogte van de welke wy de geheele Rivier konde
beschouwen: ten westen80 der rivier legd de St.Bastiaansbaay welke ten zuidwesten
een ver in zee uitspringende klip81 heeft en ten oosten door de verlenging der zandbank
die zig met de vaste wal vereenigd, de baay vormd; van de uiterste berg aan de linker
oever strekt zig voor aan de mond een zandbank dwars voorover de Rivier. De geul
welke aan de linker zyde tot aan deeze bank of barre loopt, strekt zig langs de zelve
naar de regter oever, alwaar (volgens de heer van Rheenen) deeze geul tot in zee toe,
eene aanmerkelyke diepte zoude hebben.
Evenwel stond er nu met stil weder een zeer sterke branding voor de geheele mond
der rivier; en deskundigen zouden moeten opneemen of een vaartuig in de rivier
zoude kunnen komen, en in hoeverre de Bastiaans Baay eene veilige rhede aanbied,
in welke beide gevallen deeze vloed welke een geheele strook zeer vrugtbaar land
besproeid van onbetaalbare waardy voor de bewoonders van Zwellendam zoude
worden; hoe veel voordeel zoude het voor de volksplanting niet zyn, wanneer kleine
vaartuigen de producten langs de rivier afvoerde en ter lading bragten, aan scheepen
tot de afhaling van de Kaapstad gezonden; dog de proefneming tot deeze verbeetering
zal door het gouvernement dienen te geschieden, want helaas! de landbewoonder is
te onverschillig;82 inmiddels dat wy hier waren, liet de heer van Rheenen door de
slave jongens visnetten uitwerpen met dat goede gevolg dat wy met een goede vangst
van zogenaamde stompneus,83 hottentotjes,84 en overgroote
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Lees: ten oosten.
Kaap Infanta of St. Sebastiaanspunt. Dit was 'n bepaalde oogmerk van Janssens om op sy
tog die riviermondings te ondersoek, en dit sou telkens tot aan Algoabaai gebeur. (B.H.D.
III, p. 217). Oor Breederiviermond: Barrow II, pp. 330 en 333.
Die toekoms sou anders leer. Op die Breederivier is deur die groot Overbergse firma Barry
& Nephews later skepe, o.a. die stoomboot Kadie, gebruik. Burrows (a) pp. 229-254 en ook
A.P. Buirski, ‘The Barrys and the Overberg’. (Ongepubliseerde M.A.-verhandeling,
Universiteit van Stellenbosch, 1952).
Chrysophrys gibbiceps (rooi stompneus) en Chrysophrys globiceps (wit stompneus).
Blou hottentot, Das, Janbruin, Pachemetopon grande Gunther.
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braassems85 terug keerde, en langs eene uitgestrekte grasryke vlakte (voorname
rykdom deezer plaats) aan de Rhénoçérosfontein aankwamen, om tamelyk vermoeid
eer te doen aan de heerlyke maaltyd welke onze reisgenoot van Rheenen had doen
gereedbrengen. Wy bragten het overige van den dag door met het schoonmaken en
in order brengen van ons jagtgetuig.

[12 April 1803]
DINSDAG den 12e APRIL86 vervolgde wy onze tocht naar de plaats van de
Commandant Lombart.87 (Door zulk een Commandant verstaat men zodanig een
vertrouwd ingezeten, welke onder onmiddelyk toezicht van de Landdrost, het bevel
voerd over de weerbare manschappen uit het district, by het doen van optochten
tegens stropende wilden of tot opspeuring van gedesigneerde kwaaddoenders,
dezerteurs etc: ieder district heeft bovendien nog een zeker getal veldcornets en
veldwagtmeesters, welke in een mindere graad tot hetzelvde einde medewerken; het
gebeurd dat zulke optochten twee honderd uuren verre landwaards in, en maanden
lang duurende worden gedaan, wanneer onlusten met de naburige wilde volkeren
zyn ontstaan; dit optrekken getroosten de boeren zig niet alleen, maar veele zyn in
hunne harten vreugd als zy opgeroepen worden, als zynde algemeen groote vrienden
van zwerven en trekken).
De weg welke wy volgde, leide ons door een wyd uitgestrekt vrugtbaare vlakte88
welkers grootste breedte wel vier uuren zal gehad hebben; de grond tot aan de
gezigteinder met gras bedekt, zoude indien hier geen gebrek aan water was, zeer
goede bouw en teellanden zyn, maar de zwarigheid om van
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Steenbras; rooisteenbras, Petrus rupestris (Valenciennes); witsteenbras, Lithognatus
lithognatus (Cuvier).
Lees: Woensdag, 13 April. Paravicini vergis hom blykbaar hier met die datum: in die
amptelike joernaal (G.M. IV, p. 108) skryf hy self dat hulle op Woensdagmôre, 13 April,
Renosterfontein verlaat het. Van Reenen (V.R.V. 18, p. 50) sê ook dit was Woensdag, 13
April. Die gebeure onder 11 April in die handskrif vermeld, is dus dié van twee dae bymekaar.
Die latere veldkommandant Pieter Lombard (ged. 28.10.1764, oorl. 23.1.1832). Hy is op
22.8.1784 getr. met Maria Elizabeth Holtzhausen, dogter van Jan Andries Holtzhausen (wat
op die Grosvenorekspedisie van 1790-1791 oorlede is). Sy is op 3.1.1847 oorlede in die
ouderdom van 84 jaar, 7 maande en 23 dae. (G.R. II, A-O, p. 235; testamente by M.O.O.C.
7/116 nrs. 39-41, dd. 11.7.1814 en later; ook Sw. 9/1 (Kaapse Argief). Hy was lid van Jacob
van Reenen se geselskap wat in 1790-1791 na Grosvenor-oorlewendes gesoek het. (Kirby,
pp. 34, 37-38 en 64). In die oorlog van 1799-1802 het hy hom as aanvoerder onderskei (Theal,
Records II, p. 503). By die aankoms van De Mist en Janssens was Lombard en Stephanus
Ferreira uit Langkloof op Sondag, 26.12.1802, in Kaapstad om die nuwe bewindvoerders
oor die toestand in die binneland namens hulle veldkommandant, P.R. Botha, in te lig ‘als
officieren der gewapende Manschappen tot stuiting en weering van de Strooperyen der
Caffers’. (B.R. 107, notule, deel II, pp. 11-12). Lombard en Ferreira het met hulle 'n liriese
mededeling van De Mist saam teruggeneem (B.R. 107, Notule, deel II, Uit. Stukken, nr. 7,
pp. 305-315).
Dit is Von Bouchenroeder se ‘Groote Vlakte’ oos van Breederivier ‘de schoonste vlakte,
welke zich tot voorbij de plaats Rhenosterfontein uitstrekt ter lengte van seven tot negen
uren oostwaarts, tot aan Duivenhoksrivier, en ter breedte van vier of vijf uren van de
Slangenrivier tot de zeekust’ (p. 131).
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hier voortbrengselen te vervoeren zoude dan nog de ploeg uit de grond houden; op
deeze geheele weg is ons geen wild ontmoet, dat toe te schryven is aan de sterke
bewoning van deeze oord. Tusschen tien en elf uuren kwamen wy op de plaats89 van
der heer Lombart; het woonhuis en de stallingen staan op eene grasryke hoogte en
hebben een ruim en zeer aangenaam uitzicht over de tuinen en bouwlanden welke
in de valley leggen en besproeid worden door de Duivenhoksrivier90 welke op eene
afstand van drie honderd schreden over een keyebed snelvlietend langs de woning
loopt; zware klipbanken maken hier en daar een verval van water, het welk gevoegd
by het digte kreupelhout welke de beyde oevers bezoomd een romantiek aanzigt aan
deeze plaats geeft. De heer Lombard heeft by de jongste onlusten met de stropende
kaffers veel nut bewezen, en by het verdryven van de zelve veel moed en beleyd aan
den dag gelegd, zyn Ede verhaalde ons dat op een uur afstand van zyne plaats aan
de Slangerivier een kraal vrye Hottentotten zyn gelegen welke zig zeer rustig gedragen
en van de melk en het vleesch hunner kuddens leeven.
Zonderling zien er hier op het land de huishoudingen uit; de Landlieden hebben
meest al talryke familles benevens een menigte slaven van zogenaamde vrye
Hottentotten; men doet schier geen stap of is omringd van een aantal kinderen en
meiden van allerlei ouderdom en couleur. De kinderen zyn doorgaans welgemaakt
en gezond, hoewel de zelve, except die van de meester, meest al geheel nakend
loopen: de kleding der meiden is mede niet veel byzonders, eenige der zelve kan
men egter aanzien dat trotsch zyn op hunnen Hottentotsche bevalligheden, de zelve
nog meerder luyster byzettende, door zig de wangen met roode aarde te blanketten,
en zig de huyd met vet te besmeeren.
Na volgens africaansch gebruik goed gespysd te hebben, reeden wy na de plaats
van de heer Dupré91 leggende een uur afstands van hier aan de Krombeks rivier; den
eigenaar ontfing ons met beleefdheid; het woonhuys staat op eene ruyme grasvlakte
omringd van stallingen en veekralen, meest met jonge runderen opgevuld; ter linker
zyde staan eenige Hottentotsch hutten aan de
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De Duivenhoksrivier gel: onder aan de Diepe kloof (B.R. 39, 293). Die plaas grens aan die
suidekant van die plaas Doornboom waarop Heidelberg in 1855 aangelê is. Die plaas was
ook bekend as Roodekrans en is tans bekend as Diepkloof (Sw. Q. 4.20). Die woonhuis is
van buite gemoderniseer, maar van die oorspronklike buitegeboue staan nog (1965). Pieter
Lombard en sy eggenote is op dié plaas begrawe.
Reeds in 1689 deur Isaq Schrijver genoem (E.E. Mossop, Joernale van... Bergh en Schrijver.
Van Riebeeck-vereniging nr. 12, p. 215.)
Krombeksrivier van die oud-heemraad van Swellendam, Pieter du Pré (du Preez). Die plaas
is baie vroeg al uitgegee, op 21.10.1730, en tydens die reis van H. Swellengrebel in 1776
het Du Preez al daar gewoon (R.L.R. 38, p. 25 en G.M. IV, p. 35). Die oorspronklike plaas
is onderverdeel en die opstal is enkele geslagte al in besit van die familie Odendaal. Die
woonhuis is van buite gemoderniseer; van die buitegeboue is nog oorblyfsels te sien en die
visvywer is nog daar, suidwes van die nasionale pad, 3 myl van Heidelberg. Pieter du Preez
(ged. 29.12.1748) is op 21.10.1770 getr. met Johanna de Bruyn. Hulle oudste seun, Jacobus
Lodewicus (ged. 1.11.1772) is op 26.3.1797 getr. met Susanna Jacomina Muller, dogter van
Hillegert Muller (Sien voetn. 95).
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voet van welke de rivier heenen vliet, men heeft uyt de zelve eene afleiding gemaakt
welke zig agter het woonhuis tot een vyver vormd welke zeer vischryk is; op de
andere oever van deeze kom staat een welaangelegde smedery en wagenmakers
winkel, in welke verscheide knegts beezig waren te smeden; zy scheenen hun werk
goed te verstaan: ik kan niet voorby aantehalen dat zig in deeze smedery eene jonge
Hottentot bevond welke de blaasbalg bestierde; het was een frische meid, welke hier
onder een menigte knegts in de bloote natuurstaat zonder eenige kleding haar werk
verrichte, zig weinig bekreunende alle haare bevalligheden aan een iegelyk
onbeschroomd ten toon te geven. Ik kon dog niet bemerken dat deeze Vulkanen hier
van afleiding hadden of andere gloed gevoelde dan dat van het yzer dat bearbeid
werd.

[13 April 1803]
WOENSDAG den 13e APRIL92 reeden wy tegens half zeven uuren van hier; wy
passeerde het hooge gebergte der K'graga,93 aan de voet gekomen zynde bezogten
wy de plaats van Jufvrouw Olivier;94 in de verte zagen wy onderscheide troppen
antilopes en klein wild van welke laatste eenige werden geveld. Tegens twaalf uuren
bevonden wy ons aan de plaats van de Hr Hilgard Muller95 en namen voor hier te
overnagten om de ladingen onzer wagens te luchten en te verpakken, wyl de zelve
langs de ordinaire weg na de Lange kloof moeten ryden96 terwyl wy te paard een tour
meenen te doen na de Plettenbergsbaay welke geheel ter zyde af is gelegen. Een der
dragonders van ons geleide moesten

92
93

94
95

96

Lees: Donderdag, 14 April.
Die ou roete (per motor sover moontlik gevolg op 31.12.1959) het van die nasionale pad op
die huidige plaas Melkhoutkraal noordoos geloop oor Kraggashoogte, al suid van die spoorlyn,
oor die spoor by die halte Groot Kragga en daarvandaan na Zeekoegat, effens noord van die
dorpsgebied van Riversdal. Kraggashoogte self is op die plaas Kragga'skraal (tans Sw.
9.50/Sw. IV. 394).
Nie vasgestel nie. By die spoorweghalte Badenhorst staan 'n baie ou en verlate opstal aan
die voet van die Kraggashoogte.
Zeekoegat gel: aan de Vetrivier, die historiese plaas, vir die stamvader, Michael Muller, in
1746 aangeteken, daarna in besit van Hillegert Muller (sien supra voetn. 61) en Muller se
skoonseun, die burger-luitenant, Jacobus Lodewicus (Kobus) du Preez, wat dit kort voor
Janssens se besoek oorgeneem het; geleë 2 myl noordoos van en grensend aan Doornkraal,
waarop die dorp Riversdal in Julie 1838 aangelê is. (Vgl. dr. John Muir, ‘Hillegert Muller:
'n Vooraanstaande Heemraad van Swellendam in die 18de eeu’, Die Huisgenoot, 23.3.1928,
p. 37 en A.P. Smit, Eeufees-Album van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente, Riversdale,
1839-1939, pp. 2-7). Die woonhuis met geweldatum 1790 en buitegeboue het behoue gebly
en die woonhuis is tot nasionale gedenkwaardigheid geproklameer. (Oor De Mist se besoek
aan Zeekoegat in Des. 1803, B.H.D. III, p. 148 en V.R.V. 10 (Lichtenstein) p. 207).
Daar is g'n aanduiding van die roete wat die waens gevolg het nie; waarskynlik was dit oor
Hagelkraal aan Gouritzrivier en oor die Attakwaskloof, 3 myl wes van die huidige
Robinsonpas, na die Klein-Karoo. (Vg. kaart nr. 725; kaart van Attakwaskloof deur H.F.
Mulder, 26.12.1846). Dit kon ewe goed die Platte Cloofpas gewees het, 20 myl van die
teenswoordige Riversdal en eerste in 1777 deur William Paterson gebruik (Vgl. hieroor
Burman, pp. 82-87). Die geselskap tref die waens weer aan op 27 April.
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wy op deeze plaats ziek agterlaten om indien mogelyk na de Kaapstad te worden
overgebragt.97

[14 April 1803]
DONDERDAG den 14e APRIL98 maakte wy ons de maanschyn ten nutte om s'morgens
vroegtydig deeze plaats te verlaten dog een felle regenbuy welke ons overviel, deed
ons deeze overhaasting schier beklagen te meer daar de weg door de reegen zoo
uitermate glibberig wierd dat wy met veel moeite onze tocht door dit bergachtige
land konde voortzetten; deeze tegenspoed was ons te onaangenamer daar zulks belette
jagt te maken op de menigte struisvogels en bonte bokken welke wy ontmoete; de
hr van Reenen schoot tog nog een jakhals, hebbende veele overeenkomst met de
Europische vossen; de jakhals is iets kleinder en in steede rood te zyn, hebben zy
(even als een zadel) een breede bonte vlek op de rug welke in de langharige staart
uitloopt; het geluid van dit dier is juist of men een mensch schaterend hoort lachgen;
zy doen onbegrypelyk veel nadeel aan de schaapkoyen99 en zyn meest in menigte te
samen.
Tegens circa tien uuren kwamen wy aan de plaats van Snyman;100 een armoedig
verblyf maar door goede, vriendelyke lieden bewoond, die hun voornaam bestaan
vinden met het tappen van de aloë,101 welke in groote hoeveelheid tegens de bergen
groeyen en welkers sap voor veel geld aan de Kaapstad word verkogt. Wy hielden
ons hier niet op, maar reden door tot aan de overzyde der Goudrivier102 alwaar wy
op de plaats van Jesais Meyer103
97
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Janssens skryf op Zeekoegat 'n brief aan die landdros van Swellendam om die saak van 'n
Hottentot te ondersoek wat 'n kolonis van mishandeling beskuldig. (G.M. IV, p. 110). Die
brief is nie teruggevind nie.
Lees: Vrydag, 15 April.
Skaapkrale, skaapkuddes?
Tijgerfontein van Cornelis Snyman, reg noord van en grensend aan die huidige dorpsgrond
van Albertinia (in 1898 op Grootfontein aangelê). Die plaas heet nou Tierfontein en die ou
geboue bestaan nie meer nie. Kort na Janssens se besoek het die ‘armoedige verblyf’
inmekaargeval en is 'n nuwe woning gebou (V.R.V. 10 (Lichtenstein), p. 211 en B.H.D. III,
p. 149). Cornelis Johannes Snyman (ged. 29.4.1759) is op 24.10.1779 getr. met Anna
Margaretha van Rensburg (G.R. III, P-Z, p. 313). Volgens Latrobe het hy in 1815 nog hier
gewoon, en het die plaas sy naam gekry omdat 'n Hottentot deur 'n tier doodgebyt is. (C.I.
Latrobe, Dagboek eener Reize door Zuid-Afrika, Amsterdam, 1823, p. 132).
Aalwyn of alewee. Die sap word meesal van Aloe ferox getap. (Vgl. oor aalwyntappery:
Barrow I, p. 347, en II, pp. 303-305. Ook B.H.D. III, p. 56; Theal, Records IV, p. 244 en
Francis Masson, An Account of Three Journeys...undertaken for the Discovery of new Plants,
etc., Londen, 1776, p. 287).
Gouritzrivier; die naam het verband met die Hottentotstam Gourikwas wie se woongebied
aan die oostekant was en eerste in 1667 deur Hieronymus Cruse bereik is. Die naam kom
met verskillende spellings voor in ou geskrifte (Vgl. Botha, pp. 55, 61 en 66, en P.J. Nienaber,
Suid-Afrikaanse Pleknaamwoordeboek, deel I, Kaapstad-Johannesburg, 1963, p. 228).
Daar is g'n aanduiding waar presies deur die Gouritzrivier getrek is nie. Die waarskynlikste
roete was na 'n punt net onderkant die samevloeiing van Vals- en Gouritzrivier nl. Blandsdrift
('n latere naam) na die plaas De Eylandtsdrift van Esaias Meyer, wat aan Gouritzrivier gelê
het; nou Elandsrug (M.B. 4.1). Vgl. ook G.M. IV, p. 110) Esaias Engelbrecht (Engelbertus?)
Meyer, Janseun (ged. 2.4.1775) is op 18.10.1795 getr. met Francina Jacoba la Grange, en
later hertroud met Margaretha Aletta Potgieter (G.R. II, A-O, pp. 370-371; ook Sw. 10/12,
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meende te overnagten; wy werden hier in egter verhinderd, door dien het woonhuis
dezer lieden niet groot genoeg was om ons talryk gezelschap te bergen, en wy waren
genoodzaakt nog twee uuren voort te ryden tot naar de plaats van Christiaan Botha.104
De Goudrivier word gehouden voor een der moeylykste en gevaarlykste te weezen
om des winters te overkomen, te meer daar alles moet overgevaren worden, en zowel
de wagens als de goederen stuksgewyze worden overgevoerd, het welk aan gevaar
onderhevig is wyl de rivier zeer veel ontworteld hout, klipsteenen en riet afvoerd,
waar van wy een bewys hadden aan het geene ter wederzyde van de breede oever
opgespoeld lag.
Nog nimmer ontmoete wy op onze tocht zwaarlyviger mensch als C. Botha;105
zyne dikte is zoo buitenmate dat het hem byna niet mogelyk is zig te bewegen; by
onze komst vonden wy hem voor de huisdeur (welkers geheele breedte hy besloeg)
op een leuning stoel gezeten aan welke rollen waren vastgemaakt: wordende op die
wyze door twee slavenjongens in huis gekruid hetwelk geene geringe moeyte in zig
had; de man verklaarde byzonder gezond te zyn, en scheen ons toe reuzenkragten te
bezitten, het welk tog ongeloofelyk voorkomt uit aanmerking der weinige beweging
tot welke hy gedoemd is.
Wy vonden hier een huis vol volk, meerendeels jonge vrouwen en meisjes; in de
eerste ogenblikken dagten wy dat het dochters en zusters van den huyze waren dog
onze dikke gezonde broeder Botha verhaalde dat het lieden waren welkers plaatsen
nu onlangs door de Caffers en oproerige Hottentotten zyn verbrand en uitgeplunderd;106
deeze verjaagde lieden noemen zig onderling trekmenschen om aanteduiden dat zy
geen vast verblyf hebben;107 deeze ongelukkige lieden verhaalde ons onderscheide
rampen aan hun overkomen;
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Dagh Register gehouden door den ondergeteekende Commissie ter Verdeling der Districten
Uittenhagen en Swellendam, per A.A. Faure (Copy), dd. 8.9.1804).
Hartebeestekuil over den Gouritz van Christoffel Botha. Rceds op 28.2.1742 is aan Ignatius
Ferreira 'n weilisensie vir die plaas toegestaan (R.L.R. 10, p. 397). Botha het dit in 1788 op
ordonnansie geneem (R.L.R. 40, p. 127). Die opstal was 3 uur oos van Gouritzrivier aan
Stinkrivier en het later die bekende Mullerplaas Roode Bloem geword. (M.B. 2.24/M.B. I
57) met die naaste skeiding aan Gouritz twee myl van die rivier en effens noordoos van
Gouritzbrug. Die suidelikste hoekbaken is by Cooperhalte, waar die pad na Herbertsdale
deurloop. Christoffel Botha, Jacobusseun (ged. 7.10.1753) is getr. op 23.10.1774 met Maria
Catharina Muller (G.R. I, A-J, p. 93). Geen nageslag word aangegee nie. Hy het van 1776
tot 1783 die plaas Klipfontein oor Gouritz op sy naam gehad voor hy in 1788 na
Hartebeestekuil gekom het (R.L.R. 40, p. 127).
Botha is oorlede in 1803, voor De Mist se besoek van 16.12.1803 aan die plaas (Vgl. B.H.D.
III, pp. 150-151). Die mure van die woonhuis is in 1882 behou toe die opstal op Roode Bloem
herbou is; van die oorspronklike buitegeboue staan nog. (Onderhoud met mnr. G.F. Muller
op Roode Bloem, 31.12.1959).
Von Bouchenroeder (p. 142) meld dat Botha oor die 700 pond geweeg het.
Oor die gebeure van die oorlog (Maart 1799 tot Februarie 1803): Cory I, pp. 87-118.
Vgl. genl. Janssens se kritiese opmerkings oor die mense wat hy by Botha aangetref het
(B.H.D. III, pp. 211-212).
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onder anderen vertelde de zuster van Botha eene deerniswaardige gebeurtenis welke
haar zelve was overkomen.
Op zeekere dag kwamen een dertigtal Caffers en zwervende Hottentotten des na
de middags onvoorziens op haare plaats, braken de stallingen open en voerde alle
het rundvee, schapen en paarden weg; de huisbaas benevens deeze zyne vrouw en
hun eenige zoon vluchte ylings binnen het woonhuis, hetzelve van binnen zoveel
mogelyk sluitende; deeze drie ongelukkige wapende zig ieder met een geweer, om
de verdere aanval deezer stropers te wederstaan. Lange tyd vuurde zy op de zelve
uit de vengsters en het zoude hun veelligt gelukt hebben om deeze maal met het
verlies van hun vee vry te geraken, zoo niet een der Hottentotten op de helsche inval
was gekomen om een brandende stuk zwam108 boven aan zyn hassagay vassttemaken
en de zelve in het riete dak te werpen, met dat rampvolle gevolg dat weldra het
gebouw in volle vlam stond, waar door als nu de ongelukkige opgeslotene
genooddrongen wierden hunnen laatste schuilplaats te verlaten en zig aan de
wreedheid deezer monsters overtegeven; verwoed door de gebodene tegenstand
vielen deeze met luid vreugde geschrei op de drie ongelukkige slagtoffers aan; terwyl
de eene met verscheide hassagay steeken de vader van het leven beroofde, sneden
eenige anderen de zoon in stukken de zelve de honden toewerpende.
De ongelukkige vrouw werd nakend uitgekleed en gedwongen om het verscheuren
der lyken te beschouwen, na welk ysselyk toneel zy aan de staart van een os werd
vastgebonden en in die gruwelyke staat in een bosch gedreven zynde, aan haar lot
werd overgelaten..! Twee volle dagen was dit rampzalige schepsel zonder iets te
kunnen nuttigen agter deeze os voortgesleept, dog dit dier minder wreed dan deeze
door de hel gebraakte monsters had zig op de vlakte begeven om te grazen en aan
dit toeval had de vrouw te danken dat zy door een boer welke ook by toeval langs
de zoom van het bosch zyne veiligheid in de vlugt zocht haar byna leevenloos uit
die allerysselykste omstandigheid verloste en op zyn wagen met zig voerde.109 Dit
verhaal dat in wreedheid van alles wat ik ooyt gehoord of gelezen heb te boven gaat,
deed ons yzen en benam ons de geheele dag de lust om vrolyk te zyn, waar toe ik
my by onze komst tog voorbereid had; het aantreffen van deeze vlugtelingen geeft
ons een voorsmaak van het geene ons op de verdere reize te wagten staat.

[14 April 1803]
VRYDAG den 15e APRIL110 zette wy de tocht voort naar de Mosselbaay; weldra
bevonden wy ons aan het strand en kwamen aan de Vleeschbaay111
108
109
110
111

Tonteldoek, tontelbos?
Die vrou was Susanna Magdalena du Preez, vrou van Cornelis Johannes Botha wat op
15.10.1802 vermoor is (Vgl. infra voetn. 180, en G.M. IV, p. 120).
Lees: Saterdag, 16 April (G.M. IV, p. III: ‘Des morgens van den 16e tegens omtrent 5 uuren
namen wy den tocht na de Mosselbaay aan...’
Om Vleesbaai te bereik, moes 'n hele omweg van 12 myl suidwaarts gery word. Janssens en
'n paar van sy gevolg het spesiaal soontoe gegaan (G.M. IV, p. 111 en V.C. 188(a), Kaapse
Argief, Plan van de Situatie der Vis en Vlees Baaijen (J.W. Wernich, 1804), met inskrywing
‘2 door my Ontdekte en op Strand uytkomende Fonteinen’), en het blykbaar daarna weer die
hoofroete gevolg oor die plase Klipfontein, Duinzigt en Rietvallei na die huidige Vyf
Brakkefonteinen wat aan die poshouer behoort het. (Vgl. V.C. 186(d). Plan van de Situatie
der Mossel Baay. J.W. Wernich, 1804.)
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welke van geen groot nut voor de scheepvaart kan zyn zowel uithoofde der onveilige
rhede als om het gebrek aan zoet water; tegens elf uuren van de morgen traden wy
aan het Posthuys aan de mosselbaay112 af en werden aldaar door de gouvernements
posthouder Abué113 ontfangen; deeze man schynd veele kennis te bezitten en zeer
geschikt te zyn voor de post welke by bekleed: in zyne vroege jeugd was hy Secretaris
geweest van de in Denemarken berugte Strubenzée, in welkers val hy deelde, waar
door hy genoodzaakt werd om naar Zuid Africa overtesteken.114
Wy deeden een wandeling langst de kust en vergeleken de strekking der baay met
de kaart en beschryving door de Engelsche schryver Barrow in het ligt gegeeven.
Deeze reiziger schynd met veel juistheid geschreven te hebben;115 de plaatsen welke
hy aangeeft geschikt te zyn voor het ankeren der
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Die poshuis (waarmee bedoel word die kantoor van die houer van die pos Mosselbaai) was
volgens Lichtenstein (V.R.V. 10. p. 218) geleë aan die punt waar die baai sy diepste inham
van die seekant af maak, waarskynlik by die ou graanstoor en die fonteine (Santosstrand).
Hans Abué (1740-1819) ‘De manhaften Vaandrig’ soos hy in 1794 in 'n testament aangedui
word (M.O.O.C. 7/82 fol. 140) was 'n ontwikkelde Deense vrygesel wat om politieke redes
ná 1772 sy vaderland moes verlaat. Hy was in 1786 vaandrig en word poshouer van die
Kompanjie in Mosselbaai. Tydens die oorlog van 1793 aangestel as permanente poshouer
van al die baaie langs die Ooskus, met magte om te rekruteer vir kommandodiens op die
Oosgrens. Hy reis met F.R. Duminy langs die kus in 1793 om okulêre inspeksie te hou, dien
by Faure se kommando en onderteken in 1794 die rapport van landdros Maynier (Vgl.
Wieringa, p. 38 en 44, Van der Merwe (c), pp. 33-36 en 45, Marais, p. 41). In 1795 doen hy
as luitenant diens by die Infanterie-kompanjie onder luit. kol. C.M.W. de Lille (B.O. 71, p.
25) en keer na Mosselbaai terug. Hy het die plaas De Drie Brakkefonteynen gel: over de
Gouritz aan de Mosselbaay, op sy naam gehad. (J. 292, Opgaaf Swellendam, 1806). Op
19.4.1819 is hy in diens op Mosselbaai in die ouderdom van 79 jaar oorlede (C.O. 2621.
Letters received from Drostdy George, 1819, No. 30. Verwysing goedgunstiglik verstrek
deur mnr. P. Craill, Kaapstad). Sy besittings het hy nagelaat aan J.F. Meeding (vgl. infra
voetn. 170) en aan die Kleurlingvrou wat hom opgepas het. (M.O.O.C. 7/79 nr. 53).
Graaf Johann Friedrich Struenzee (1737-1772) wat lyfarts van Christian VII van Denemarke
en die koningin Matilda was. Hy het 'n verhouding met die koningin gebruik om as aanhanger
van die Augklärung die posisie van hoofminister te bekom. Deur die koning se party is hy
tot 'n val gebring en met 'n medestander, graaf Enevold Brandt, op 28.4.1772 in Kopenhagen
vermink en onthoof. Ander gevangenes is tot tronkstraf veroordeel in Julie 1772 (Vgl. The
Gentlemen's Magazine (1772) pp. 44, 50, 124, 179 en 202).
Abué was geheimskrywer van die graaf en het blykbaar betyds ontvlug. Augusta de Mist
(pp. 109-110) deel mee dat hy langs die graanskuur in die baai gewoon het, ‘een grijsaard,
wiens zonderlinge lotgevallen onze belangstelling opwekten’.
Barrow I, p. 347 en II, pp. 69-70, met beskrywing van Mosselbaai en kaart teenoor p. 70.
Die eerste deel van Barrow se bekende werk het in 1801 verskyn, die tweede deel eers in
1804. Janssens het Barrow by hom gehad, blykbaar net die eerste deel (B.H.D. III, p. 212)
en merk op hierdie dag op: ‘Van deeze baaij is niets beters te zeggen als Barrow in het
geschrift dat voor mij is er van gezegd heeft, alleen is meer en beter zoet water als hij opgeeft.’
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scheepen en het aanlanden van chaloupen, zyn volgens getuigenis van de posthouder
de eenige practicable, dog wy vonden meerder en beeter zoetwater dan door hem
word opgegeven. Jammer is het dat de heer Barrow in zyne werken over de
binnenlanden van Zuidafrica de zeeden en hoedanigheden der volkplantelingen in
zulk een hatelyk als verkeerd dagligt plaatst; wy hebben tot hier toe te veel goeds in
deeze menschen ontdekt om niet veilig te durven geloven, dat de niet ongewoone
haat welke een Engelsman jegens vreemdelingen voed, deeze reiziger heeft
aangespoort, om tot staving zyner bygebragte voorbeelden van zedeloosheid, liever
de kwade dan de goede zyde der Colonisten te verkiezen, en daar door voorbeelden,
die enkel zyn aanhaald, in steede van tot exempel voortebrengen de menigte landlieden
welkers goede hulp en weldaden zoveel hebben toegebragt tot het welslagen zyner
reize.116
De heer Abué bragt-ons aan de uiterste punt van Kaap Sint Blaise; hy geleide ons
langs een zeer steil en moeylyk klippad de uiterste Rotz op, daar wy door een der
verrukkelykste gezichten verrascht werden. Circa zeshonderd voeten boven de
oppervlakte der zee verheven stonden wy aan den ingang van een spelonk welke de
natuur met stoutheid in de rotz welke de Kaap uitmaakt, heeft ingehouwen; de diepte
der uitholling bedraagd twintig schreden en is half circel vormig. Een over den
afgrond hangende rots verheft zig even als een gewelf ter hoogte van veertig voeten
boven de steenvlakte op welke wy ons bevonden, en geeft aan het geheel het aanzien
van een Theater welkers opening is gewend na de zee welke zig met een geweldig
gedruis tegens de voet van deeze Klip werpt:117 men zoude dit gezicht verschrikkelyk
schoon kunnen noemen, te meer daar de afgerolde stukken rots waarmede de zeeoever
bezayd is, met wantrouwen een oog doet wenden op de ver overhangende gewelven
deezer spelonk.
Langs een moeilyke steenweg klommen wy nog ongeveer honderd en twintig
voeten hooger ter bezigtiging van een tweede spelonk zynde weinig kleinder dan de
andere en hebbende de opening naar de baay gericht; het uitzicht van deeze hoogte
is aller schoonst zoo over de ontmeetbare vlakte der zee, als over de omleggende
afwisselende bergen en dalen: het afklimmen had veel moeite in en was op eenige
plaatsen met gevaar gemengd dog wy kwamen zonder ongelukken beneden, en
vermaakte ons voorts met langs het strand der zee versteeningen op te rapen; de
posthouder verzeekerde dat men deeze zeldzaamheden overvloedig langs de westkust
vind, het gene wy hoopen bevestigd te zien.118
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Vgl. Janssens se opmerking op 16.4.1803 uit Mosselbaai aan De Mist oor die landsbewoners
van Hillegert Muller af verder: ‘Verder werd (het onthaal) minder zindelijk, minder beschaafd,
en gelijkt na de beschrijving van Barrow; over 't generaal tog schijnd hij wat bruijne coleur
gegeven te hebben’. (B.H.D. III, p. 211).
Von Bouchenroeder (p. 148) praat van die Schelpengat of De Man met den Hoed. Vgl. ook
Lichtenstein se beskrywing, V.R.V. 10, pp. 218-224.
Oor die argeologiese betekenis van die grot en die strand: A.J.H. Goodwin, ‘Archaeology
of Cape St. Blaize Cave and Raised Beach, Mossel Bay’. Annals of the S.A. Museum, deel
XXIV, afl. 3 (Aug. 1935).
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De gebouwen aan deeze baay bestaan uyt een gouvernements pakhuys tot berging
van producten benevens eene houtloots;119 beide deeze gebouwen aan groote reparatien
onderhevig zynde, zoo gaf de Gouverneur daar toe authorisatie aan den posthouder.
Het posthuis bevond zig in een goede staat, de overige woonhuisjes van de
postbewaarders zyn van geringe waardy en diende geheel vernieuwd te worden waar
toe almede de last werd gegeven.120 Op de rhede legt een brikscheepje toebehorende
aan zekere Murray woonende in de Kaapstad;121 deeze dryft hier langs die weg een
zeer voordeelige handel; wy moesten ons verwonderen hier een welgeassorteerde
winkel te vinden waar in tot groot geryf der landlieden alle soort van kledingstukken,
lederwerken, gereedschappen en kleine staalwerken, benevens andere benodigheden
verkrygbaar zyn; wy vermeerderde by deeze koopman onze reeds aanzienlyke
voorraad van jagtlood uit aanmerking dat wy zulke winkels voortaan niet meer zullen
aantreffen.

[16 April 1803]
ZATURDAG den 16e APRIL122 namen wy tegens twaalf uuren des middags afscheid
van den posthouder; het strand der Mosselbaay volgende,123 reeden
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Egbertus Bergh verklaar in sy memorie van 1801 (B.H.D. III, pp. 36-38) dat hy as
hoofamptenaar van die Kompanjie die graanopberging in Mosselbaai in 1786 tot stand gebring
het. (‘Dees graanhandel was mijn eigen werk’). Die geboue is opgerig op dieselfde terrein
waar ‘de Portugeeschen voormaals hun establissement hadden gehad’. Daar is 'n graanskuur
van klip gebou wat 10,000 boesel kon hou (Barrow, I, p. 347).
Brief 17.4.1803 (B.R. 93, nr. 5) waarvan dieselfde dag kopie, saam met ander pos o.a. Janssens
se rapport van 16.4.1803, uit Mosselbaai met Murray se brik na Kaapstad gestuur is (G.M.
IV, pp. 112-113 en B.H.D. III, pp. 210-213).
Abué het sy opdrag flink uitgevoer (B.R. 4, Resolusies, pp. 2190-2191, dd. 9.11.1803, brief
aan Hans Abué, 29.10.1803; Von Bouchenroeder (p. 143) meld einde 1803 ‘een schoon
Korenmagazyn waarin vier duisend mudden tarw opgeslagen kunnen worden, en het welk
toen juist de Posthouder op order van het Gouvernement in goeden staat had laten herstellen.’
John Murray (geb. Aberdeen, Skotland, 1749, oorl. Kaapstad, 3.12.1815) was 'n handelaar
wat in die Eerste Britse Besetting met die kusvaart begin het (M.O.O.C. 6/2 (1815), M.O.O.C.
7/66 fol. 66 en V.R.V. 18 (Van Reenen) pp. 56-57 en voetn. 37). Hy het eers die brik Alert
gehad en teen 1803 die ‘brik scheepje’ John wat juis toe in Mosselbaai gelê het (African
Court Calendar, 1801 en B.R. 39, p. 345). Die John het later in die jaar by Agulhas vergaan
(B.R. 40, p. 145). Murray het die plaas De Zeven Fonteinen op sy naam gehad (R.L.R. 123,
dd. 7.4.1804) en op sy grond was sy winkeltjie in Voorbaai (net oorkant die Geelbeksvlei)
en ‘onder de beheering eenes boekhouders’ (Von Bouchenroeder, p. 144). Dit was die sg.
‘Kleine Mosselbaai’, een uur van Abué se poshuis na Hartenbos se kant toe.
Lees: Sondag, 17 April. G.M. IV, p. 113: ‘Wy namen den 17e ten elf uuren het middagmaal,
en vertrokken ten 12 uuren van de post de Mosselbaai...’
Paravicini meld nie dat hulle onderweg by ‘de plaats van Claas Meyer’ aan was nie (G.M.
IV, p. 113). Dit was Hartenbosch, vyf myl van Mosselbaai, waar hulle ontvang is deur
Nicolaas Meyer (ged. 1.10.1747) seun van die Esaias Engelbertus Meyer aan wie Hartenbos
in 1730 die eerste toegeken is. (G.R. II, A-O, p. 369, en Aanwins 709 (Hartenbos) in die
Kaapse Argief). Op die plaas is sedert 1936 die dorp Hartenbos en die vakansieoord van die
A.T.K.V.).
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‘Groene Valley by de Gankoma’
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‘Fort Frederik aan de Algoa Baay’
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wy nog heden tot aan de plaats van de weduwe ter Blanche;124 het was laat in den
avond toen wy aldaar aankwamen: deeze hoeve legd in eene vrugtbare bergkloof
door welke de weg naar het Autiniqua land loopt; wy vonden hier wederom eenige
treknienschen, welke in het zelvde geval zyn als die welke wy by Botha aantroffen;
veele hunner hadden tog hunnen kuddens gered, en algemeen hadden zy het eerste
gevoel van geledene rampen vergeten, weinigsten de vrouwen en jonge meisjes, waar
onder verscheidene waren die er tamelyk wel uitzagen maakte door hunnen vrolykheid
dat wy een aangename avond doorbragten, want algemeen liefhebsters van danssen
zynde, haalde zy tot laat in de nagt eens regt hun hart op. Een oude viool welke ik
in de handen kreeg gaf tot den dans aanleiding, en er was geene mogelykheid om
die lieve kindertjes te weigeren zo dat weldra al wat beenen had lustig rond sprong.
Men gevoelde dat de arme musikant zig tussen beyde dringend liet bidden en met
kleine vergeldingen liet overhalen de vreugd te verlengen; dog alle dingen neemen
een einde en dienvolgens raakte zowel de danssers als speelman ook eindelyk zodanig
vermoeid, dat ieder een goed heen komen na bed zogt. Gaarne had men ons gezelschap
des anderen dags zoeken overtehalen het verblyf nog vierentwintig uuren te verlengen,
en eenige onzer hadden hier wel ooren naar: maar!!!

[17 April 1803]
ZONDAG den 17e APRIL,125 verkoos de Generaal het sein tot den aftocht te geven,
en na eenige handdrukjes en afscheidszoentjes verlieten wy deeze vrolyke jeugd,
onze weg naar het Outiniqua Land neemende;126 wy reeden door eene nauwe diepe
bergengte in de welke wy eene nypende koude gevoelde, waarschynelyk toeteschryven
aan de strekking der kloof en de winden welke van de hooge rotsen afkaatsende,
gedrongen worden zig hier eene doortocht te maken; wy waren verblyd toen wy na
de Brakrivier gepasseerd te zyn, het
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Rheeboksfontein van die weduwee Pieter Terblanche. Pieter Terblanche (ged. 16.12.1721,
oorl. 27.1.1795) is getr. op 25.8.1748 met Petronella Bothma (ged. 1.4.1731). Een van hul
seuns was Pieter Terblanche van Buffelsvermaak (vgl. infra voetn. 159). Pieter Terblanche,
die ouere, was heemraad van Swellendam en vername besoekers, o.a.H. Swellengrebel en
Joachim van Plettenberg het die plaas op die deurreis besoek. (G.M. IV, pp. 32 en 58.) Hy
het ook die plase Modderrivier en Sorgfontein op sy naam gehad (R.L.R. 42, p. 49. Die naam
Reebokkenfontijn kom reeds in 1752 in die joernaal van Beutler voor (B.H.D. II, p. 76.) Die
plaas is in 1762 aangeteken vir P. Terblanche as Aan de Reeboksfonteyn gel: over de
Gouritzrivier. (R.L.R. 42 p. 49).
Ten tyde van 'n besoek aan die opstal op 31.12.1959 was die woonhuis al sowat 20 jaar
verlate en in verval. Daar was enkele van die oorspronklike buitegeboue nog te sien. Die
opstal is verlaat omdat dit veral in die winter moeilik van die rivierkant te bereik is. Dit lê
net suid van Bottelierskop, oos van Klein-Brakrivier en reg noord van die spoorweghalte
Reebok.
Lees: Maandag, 18 April (G.M. IV, p. 113).
Die ou pad was heelwat meer binnenslands as die huidige nasionale pad na Groot-Brakrivier
en George. Die bedoeling was om die talryke diep riviermondings naby die kus te vermy,
dus het die pad ongeveer 6 myl landwaarts en parallel met die kus geloop. Van
Rheeboksfontein is waarskynlik oor Zandhoogte en oor Wolvedans na Groot-Brakrivier
gereis (Vgl. Von Bouchenroeder, pp. 148-149).
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gebergte beklommen127 en ons aan den ingang van het Outiniqua Land bevonden;
weldra kwamen wy aan het beekje de Quayang128 dat niets merkwaardigs zoude
hebben, ware het niet dat desselvs bed uyt klipsteenen van eene byzondere groote
was samengesteld. Sommige deezer steenen op welke het water zeederd eeuwen van
eene tamelyke groote hoogte is nedergestort hebben daar door zulke aanmerkelyke
uythollingen gekregen, dat dezelve het aanzien hebben van reservoirs welke in
schoonheid de konst evenaaren.
Wy hadden hier het uitzigt over de Mosselbaay en de geheele strekking der
Brakrivier welke by springvloeden zeer hoog buiten haare oevers zweld dog thans
eene onbeduidende beek geleek; tegens den middag kwamen wy aan de
gouvernements post129 en werden aldaar door den posthouder130 met de gewoone
gulheid ontfangen.

[18 April 1803]
MAANDAG den 18e APRIL131 werd besteed om een tour door het Outiniqua Land te
doen, tot welk einde de posthouder versche rydpaarden had in gereedheid gehouden;
wy doorreden eene zeer grasryke uytgestrekte vlakte welke ongetwyffeld uitermaten
vrugtbaar zoude wezen indien men het overvloedige water van de Witfontein,
Hartebeekrivier,132 en Macassar Kraal,133 welke zig alle in de Quayang ontlasten, door
de vlakte leyde; de hooge gebergtens welke
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Groot-Brakrivier se hoogte aan die oostekant, op die plaas Voorbrug. Daarvandaan oor
Diepkloof, Buffelsdrift, Noetzekamma na die Gwayangrivier. Augusta de Mist beskrywe
die weg van Mosselbaai na Outenikwaland as ‘een schier ongebaand pad... diepe kloven,
woeste stroomen, puntige rotsen...’ (pp. 110-111).
Gwayang. Die plaas De Gwayang, aan die riviertjie met dieselfde Hottentotse naam, net ten
weste van die teenswoordige dorp George, is in 1789 aangeteken vir Daniel Marais,
Danielseun (R.L.R. 40, p. 171).
In 1778 is 'n ‘Hout Cappers-Post in 't Oute-Niqualand’ ingestel (Kaapsche Archiefstukken
(1778), Kaapstad 1926, p. 113). Die sorg van die houtbosse in die Outenikwaland en vir die
Kompanjie se ‘domeine’ aldaar het van 1786 berus by die poshouer in Plettenbergbaai (Vgl.
Kaapse Plakkaatboek III, p. 192). Later is in Outenikwaland 'n poshouer, W.A. Ackermann,
geplaas. (Verwysing in B.O. 50, p. 143, verstrek deur mnr. P. Craill, Kaapstad). Waar die
pos was, is nie met sekerheid te sê nie, maar dit was na alle waarskynlikheid op die terrein
waar in 1811 die drosdy gevestig is - die perseel van die bestaande Victoria-hotel op George.
Georg Sebastian Fend (gebore in Landau, Duitsland, 31.1.1751, oorl. te George, 14.8.1834)
was van 1799 tot 1828 poshouer in Outenikwaland en die distrik George. Hy was soldaat en
sersant in diens van die Kompanjie en eers poshouer op Sint Helenabaai. In 1799 word hy
na Outenikwaland oorgeplaas. Hy trou op 8.2.1801 met Catharina van Dyk (1754-1825)
weduwee van die stamvader Franz Anton Gerber, oorl. 1793.
Vgl. Hoge (a) p. 95. Ook B.O. 50, p. 143; C.O. 2689, nr. 114; M.O.O.C. 6/3 sterfkennis nr.
300, 1834 (verwysings goedgunstiglik deur mnr. P. Craill van Kaapstad verstrek); M.O.O.C.
7/102 fol. 88-90. Fend se naam word dikwels verkeerd aangetref (Feud, Ferd, Fent) en hy
was tot dusver haas onvermeld i.v.m. Outenikwaland.
Lees: Dinsdag, 19 April (G.M. IV, 114).
G.M. IV, p. 114: Hartebeestrivier. Dit was waarskynlik die ou naam vir die Kamfersdrifrivier,
die westelike grens van die latere dorpsmeent van George. (Vgl. Vernon S. Forbes. art.
‘Sparrman's Travels’, S.A. Geographical Journal Apr. 1945, pp. 39-64).
G.M. IV, p. 114: Madagascarkraal.
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deeze zeer ruimen oord omsluyten, voeren zomer en winter genoegsaam water af
om alle vrees voor gebrek te verbannen. Wy bezochten de plaats van de weduwe
Uwes134 welke voor een der beste hoeven van dit district word gehouden, dog zedert
het afsterven van de Leenheer schynd deeze plaats in eene minder bloeyende staat
te zyn; van hier keerde wy ons na de gouvernements bosschen; de menigte hooge
struyken en doornen noodzaakte ons de paarden op de vlakte te laten en te voet in
de zelve doortedringen. Wy vonden Extra fraye stinkhout,135 geelhout,136 yzerhout137
en andere vreemde boomen, alle zeer tot kastemakerswerk138 geschikt; jammer is het
dat deeze uitgestrekte bosschen niet beeter kunnen onderhouden worden dog der
zelver legging in de steile kloven der gebergtens maakt zulks moeylyk en veroorzaakt
dat veel jong hout in desselvs wasdom belet en ondergehouden word; deeze oord is
rykelyk van klein wild voorzien, ook schoten wy eenige korhoenders, een wilde
kalkoen en drie boschbokken,139 met welke buit de terugtocht maar de post werd
aangenomen. Thuis komende werd een courier met een brief naar de Plettenbergsbaay
gezonden om de Heer Meeding,140 posthouder aldaar, van onze op handen zynde
komst te waarschuwen, en te verzoeken om by tyds paarden in gereedheid te willen
doen houden om de merkwaardigheden van de baay te gaan bezigtigen.
Wy hadden heden wederom gelegenheid141 om te beoordeelen tot welke
ongeregeldheid en eigendunkelyke kwaadaartigheden de jongstgeledene staat van
heerscheloosheid der buiten-districten strafloos gelegenheid heeft gegeven; zie hier
een staaltje:
‘Zeekere Colonist Klaas Rademeyer genaamd had met een bastard Hottentot een
koop aangegaan, waar by deeze laatste zig verbond om tegens een loon van vier
ryksdaalders vyftien balken te zullen zagen; deeze arbeid omtrent
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Maria Magadalena Claassen (ged. 27.9.1744), weduwee van Dirk Uwens (oorl. 1803), 'n
Duitser uit Xanten ‘in 't Cleefsche’ met wie sy op 7.4.1760 getroud is (Hoge (a), p. 333; G.R.
I, A-J, p. 150; G.R. III, P-Z, p. 450 en M.O.O.C. 7/48 fol. 27). Dirk Uwens (Iwes, Uwes,
Ubes) het op 29.3.1777 die plaas Modderrivier aan de Keerom in 't Outeniqualand op sy
naam gekry wat eers aan Pieter Terblanche behoort het (R.L.R. 25, p. 129). Op die noordelike
deel van Modderrivier (tans GEO. 1.47) is later die dorp Blanco aangelê.
Laurus bullata.
Bome van die geslag Podocarpus (fam. Podocarpaceae). Die soort in Outenikwaland:
Podocarpus falcatus.
Olea capensis.
Skrynwerk. Een van die onbekende vroeë geskrifte oor inheemse houtsoorte is die joernaal
van James Callander in die Kaapse Argief, B.O. 92, Private Diary of James Callander
(13.12.1798-1800) met agterin 'n kort verhandeling oor die Kaapse houtsoorte. (Description
of Timber in the Woods Between Mossell Bay and Point Formosa which is the So E Point
of Plettenberg's Bay’.
Tragelaphus Scriptus (fam. Bovidae).
Infra, voetn. 170.
‘De generaal nam deeze dag eenige verklaaringen van klagende Hottentotten over
mishandelingen, welke hen door de opgezeetenen van dit district zoude zijn aangedaan’.
(G.M. IV, p. 115).
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geindigd hebbende, gebeurd het dat eenige stropende Caffers deeze Hottentot opligten
en hem beneven een zyner broeders gevangelyk na de bosschen voeren; de volgende
dag heeft de Hottentot het geluk te ontsnappen en begeeft zig naar de plaats van Jan
van Royen aan welke hy juist zyn geval stond te verhalen toen Klaas Rademeyer
ook aldaar kwam aanryden en op circa twintig schreden genadert zynde zyn
jagtgeweer op de Hottentot aanlegd met oogmerk den zelve nederteschieten; J. van
Royen zulks bemerkende roept aan deeze moordenaar toe: Klaas schiet niet, dog dit
belette niet dat de ongelukkige Hottentot een doodelyke kogel in de borst ontving
en wel onder voorwendsel dat het een stroper was, dog waarschynlyk om dat dit
monster zig vry zag om de gecontracteerde vier ryksdaalders te betalen.’
Men doet byna geen stap in deeze oord of de kreet van mishandelingen klinkt in
de ooren, misschien (en wenschelyk ware het) zyn alle de klachten niet zoo gegrond,
daarom stelde de Gouverneur die welke by ons gekomen zyn in handen van den
Landrost Faure te Zwellendam142 met de ernstige aanbeveling deeze misdaden (waar
van de eene niets minder dan een voorbedagtelyke schandelyke moord is) in de grond
met nauwkeurigheid te onderzoeken, zonder te gedogen dat de minste oogluyking
plaats neeme, maar integendeel aan de kragt der billyke wetten en het gestrengste
recht worde overgegeven de zulke die zig met deeze gruweldaden hebben bezoedeld;
weldra zoude eene geregulde maatschappye in een troep bandieten verwandelen143
in wier midden niemand goed nog leven zekerheid heeft wanneer zulke ongehoorde
wreedheden niet strengelyk wierden gestraft.
De Tyger verdelgd de Tyger niet, terwyl zogenaamde Christenen hunne
natuurgenoten vervolgen en blymoedig verscheuren, en dit om dat deeze wreedaerds
zig zottelyk verbeelden hoogere meer bevoorregte wezens te zyn dan de arme
Hottentot welke op de grond zyner geboorte aan hem dienstbaar is; dog laat ik tot
ons dagverhaal terug keeren om niet verder uyttewyden of de teugel te vieren aan
het gevoel dat ieder redelyk mensch by het aanhooren van zulke gruwelen moet
bezielen.

[19 April 1803]
DINSDAG den 19e APRIL144 reeden wy van deeze post weg, ons pad neemende door
en gedeeltelyk langs de bosschen; wy zagen hier veele plaatzen welke by de jongste
incursie der Caffers door de zelve zyn uitgeplunderd en verbrand of ten eene maale
verwoest: de Eigenaars van sommige deezer plaatsen hadden op de Domeingrond145
van het Outiniqua Land onder oogluiking van de
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Nie teruggevind nie.
Lees: verander.
Lees: Woensdag, 20 April. Die geselskap het om half-ses in die môre vertrek (G.M. IV, p.
116).
Die ‘domeingrond’ of regeringsgrond het bestaan uit vier leningsplase aaneen: Postkraal,
Poolsche Bos, Pampoenkraal en Hoogekraal (Vgl. V.C. 182 (blad b), Plan van's
Gouvernements Post Bossen en Land in het Auteniqua Land...opgemeeten en aan Plan gebragt
door...J.W. Wernich (1804); Theal, Records VII, p. 129, en V.R.V. Lichtenstein), p. 230).
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Landrost huisjes en veekralen gebouwd; zylieden verzochten om deeze stukjes grond
in leening te mogen behouden, dog de gouverneur gaf hun geen bepaald antwoord,
uit aanmerking dat deeze oord veellicht als geschikt kon worden geoordeeld tot het
re-etablisseeren van de Hottentotten146 of tot den aanleg van plaatsen voor Europische
Volksplantelingen wanneer de plans van de heer Van Hogendorp147 tot stand wierden
gebragt. Men had ons voorspeld dat wy heden een der slegtste wegen moesten
passeeren welke wy op de geheele reyze zoude aantreffen; ook vonden wy aan
Kaaymansgat komende, dat men niets overdreven had;148 de tocht over de Hottentotsch
Hollandsch Kloof was in vergelyk van deeze steile diepte een effen pad; duizende
ongemeen groote klipsteenen leggen met onbegrypelyke hoogtens en laagtens zeer
ongelyk op en nevens elkanderen, en maakte het zeer bezwaarlyk om met onze
paarden, schoon aan de hand geleid, naar beneden te komen; de woestheid van deeze
diepte heeft iets prachtig schoon; het Kaaymans gat riviertje stroomt over een ongelyk
klipbed tusschen zwaar belommerde oevers en verschaft hier en daar zeer romantieke
uitzichten. De opgang van de berg aan de overzyde is niet minder moeilyk als onze
afklim,149 en voerde ons aan de ingang der fraye boschen van dit land, welke wy over
berg en dal met veel vermaak doortrokken;150 wy waren onderscheide maalen
genoodzaakt onze paarden by de teugel te leiden tot wy tegens den middag eene halte
hielden op de afgebrande plaats van zeekere Hertz151 daar wy het mede gebragte
middagmaal namen.
146
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'n Verwysing na Janssens se eie plan om Hottentotte op 'n deel van die 10,000 morge
onuitgegewe grond te vestig by die Outenikwapos as deel van die Europese neersettingsplan
(Sien teks van sy brief van 24.4.1803 uit Plettenbergbaai aan De Mist: B.R. 93 nr. 6, gedruk
in B.H.D. III, pp. 213-217).
Die Nederlandse staatsman Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834) se mislukte
kolonisasieplanne vir die Kaapse binneland, veral Plettenbergbaai en omstreke, waarvoor
hy as vennoot die baron Friedrich von Buchenröder (Bouchenröder) gebruik het (Vgl. Theal,
Records V, pp. 201, 220, 301; B.R. 8, 15.8.1804, p. 2337 en pp. 2576 e.v. en Van der Merwe
(J.P.), pp. 285-293). Voorts die twee werke van Von Bouchenröder (Reize in de Binnenlanden
van Zuid-Afrika...’, Amsterdam, 1806, en Beknopt Berigt nopens de Volksplanting de Kaap
de Goéde Hoop...’, Amsterdam, 1806).
Die ou pad na Kaaimansgat het van die poshuis gelei deur die bos na Klein-Swartrivier, dan
na Pampoenkraal (die opstal: tans Saasveld; die plaas self: Woodifield) en suid van die ou
tolhuis by die Saasveld-kruispad (afgebreek 1959) na die samevloeiing van Swartrivier en
Kaaimansrivier. Die berugte deurgang was waar die huidige brug van die nasionale pad is.
Die ou pad op die oostelike heuwel is nog duidelik te sien (Ondersoek 3.1.1960). Beskrywings
van die moeilike deurtog by Barrow, I, pp. 345-346 en V.R.V. 10 (Lichtenstein), pp. 233-238.
‘Van de mond van Kaaijmans Gat heeft Captein Paravicini een teekening geschetst’. (B.H.D.
III, p. 214: Janssens, Plettenbergbaai 24.4.1803/De Mist). Die tekening is nie by die handskrif
gevoeg nie. As dit van die ‘mond’ was, was dit nie van die plek waar die deurtog was nie,
maar van die oop monding suidwaarts waar tans die treinbrug is.
Van Kaaimansgat reg oos oor die plaas Wildernis en noordoos na die lagune van die
Touwrivier by Trakadakouw (Trekkentouw).
Herz Grünstadt, 'n gedoopte Duitse Jood volgens Lichtenstein (V.R.V. 10, p. 238); die
kladjoernaal van De Mist (B.H.D. III, p. 153) gee sy naam as Herts Grunstedt en sy plaas as
Oude Kraal - maar oos van Touwrivier, nie wes soos in die handskrif nie. Die ms. Groote
Schuur (Wernich en Faure, 1804) meld onder datum 5.5.1804 dat hulle C. Hertz(?) ontmoet
het oos van Touwrivier, maar op die plaas van G. Vivier wie se plaas ook afgebrand was
deur die Kaffers. Blykbaar Gerrit Vivier: G.R. III, P-Z, p. 508, oorkant Klein-Keurboomsrivier.
Hier het Grünstadt blykbaar 'n nuwe plaas aangelê (Von Bouchenroeder, p. 161-162).
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Voor het eerste schoten wy deeze morgen een Lourie of zogenaamde Kaapsche
papegay,152 zynde een zeer fraye groene vogel de groote hebbende van een boschduive;
de slagvederen, ogen en pooten zyn bloed rood, een regt opstaande groene kuif met
helder wit omboord versierd de kop; wy hebben deeze moye vogel bewaard om
opgezet te worden.
Tegens drie uuren in de nademiddag zaten wy weder op en passeerde een uur
daarna de Trak'taco153 zynde eene ongemakkelyke steile diepte ongeveer als het
Kaaymansgat; het heuvelachtige land dat wy tot aan den oever van de Zwarte Rivier
doorreden is ryk in klein wild, dog de moeylykheid der weg benam ons de lust om
ver bezyden dezelve te jagen, zodat wy slegts eenige korhoenders en twee
boschbokken schoten en vry vermoeid aan de plaats van Jansen Weyers154 aankwamen
na alvorens de Zwarte Rivier met onze paarden te hebben overgezwommen. Wy
werden hier weder met gulheid ontfangen; onze hospes onthaalde ons op extra schoone
paling welke de Rivier hier abondant opleverd. De nabyheid deezer plaats aan de
zee maakt dat hier zelden gebrek is aan deeze en meer andere soorten visch.

[20 April 1803]
WOENSDAG den 20e APRIL,155 namen wy de reize weder aan en passeerde over een
gedeeltelyk klipachtig en gedeeltelyk door moerassige weg de Ruigte Valey langs
welke wy na twee uuren ryden den oever van de Groene Valey bereikte;156 dit meir
van zoet water, dat zeer vischryk is, word blotelyks van
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Cuculus Persa, Linn. Volgens Burchell I, p. 20, Touracoo. Corythaix, Ill.
Charles Pettman (South African Place Names, Queenstown 1931, p. 24) onderskei 14 geskrewe
wisselvorme van die naam in die tydperk 1778-1930. Basies beteken dit die Meide- of
Vrouedrif deur die Touwrivier, presies waar vandag pad en spoorweg saam oor dieselfde
brug loop by ‘Ebb and Flow’. Die moet van die ou wapad is nog van die brug teen die
ongelooflik steil kop duidelik te sien. (Besoek 3.1.1960 en 5.1.1963).
By Langvlei, Rondevlei en Swartvlei aan die noordekant verby (oor die
Klein-Keurboomsrivier, Dieprivier, Assegaaibosrivier en oor Swartrivier) na die plaas De
Zwarte Rivier van Weijers wat reg noord van die huidige Sedgefield lê. Stephanus Janse
Weijers (van Groningen), die stamvader van die familie Weijers, het op 5.1.1783 sy tweede
huwelik aangegaan met Martha Terblanche, weduwee van Johannes Jacobus Kok. Sy was
die vierde kind (tweede dogter) van die weduwee Terblanche van Rheeboksfontein. G.R.
III, P-Z, pp. 403 en 599.
Weijers het in 1781 die plaas De Leeuwbosch aan die Knysna op ordonnansie geneem en in
1790 De Swarte Rivier gel: agter aan 't oudniqualand. (R.L.R. 42, p. 165). Op hierdie plaas
is ene Paul Willem (George) Gondlag (of Gondlach) aangetref, 'n ongetroude wie se plaas
ook deur die Kôsa verwoes is (V.R.V. 18 (Van Reenen) pp. 62-63, voetn. 42).
Lees: Donderdag, 21 April.
Van Weijers was die ou pad gevaarlik en diep, 'n halfuur ver na Ruigtevallei (Von
Bouchenroeder, p. 162) en vandaar oor die drif van die Karatara en Klein-Homtini, skuins
af nader aan die kus op die oewer van Groenvallei (Vgl. o.a. Barrow, I, pp. 341-342). Dit is
hier waar Paravicini sy volgende skets gemaak het wat by die handskrif gevoeg is (na p. 36)
met die onderskrif: ‘Groene Valley aan de Gankoma (sic).’
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de zee gescheiden door een smalle strook zeer hooge bergen; de oevers zyn
afwisselend met dikke boomen en met riet begroeid; duizende eendvogels, flamingo's,
en ander watergevogelte, overdekken het meer; wy vermaakte ons de geheele ochtend
met de jagt op dezelve met dat gevolg, dat ieder van ons met buit overladen was en
wy blyde waren op de plaats van de halte by Wessel Voslow157 aantekomen; hier
werd het middagmaal gereed gemaakt, na het welke wy de drift der Gaukoma158
passeerde cours nemende over de lommerryke heuvelen der Ganze Valey; in de verte
ontdekte wy de plaats Buffels Vermaak. De bewoonder, P. ter Blanche,159 kwam ons
te gemoet ryden en verzogt instantelyk dat wy zyne wooning niet onbezogt voorby
wilde ryden hetgeen zonder onvriendelyk te schynen niet kon geweigerd worden;
weldra waren wy aangekomen, zyne famille had ons by voorbaat ten tweede maal
eeten bereid, en hoe wy ook protesteerde reeds gespysd te hebben, moesten wy tog
aanzitten en gedogen dat de twee dochters dat knappe engelachtige meisjes160 zyn,
onze borden torens hoogte oplade; hoe het kwam weet ik niet, maar al protesteerende
werd er nog smakelyk gegeeten, en voor my, ik had er niets tegen gehad om hier de
dag reize te eindigen, maar de Gouverneur vond goed nog vier uuren voort te ryden
tot aan de drift van de Nysna alwaar wy laat in den avond aankwamen, juist op een
ogenblik dat de vloed op desselvs grootste hoogte was en dienvolgens onmogelyk
om de drift te passeeren. Het was te laat om terug te keeren, er waren geen plaatsen
in de nabyheid; dus werd besloten een groot vuur aanteleggen en by het zelve den
ochtend aftewagten; het heldere goede weder maakte ons lot draaglyk, maar ik had
al de tyd om vergelykingen te trekken tusschen een nagtverblyf by Terblanche en
dat wat ons te beurt gevallen was, dog dank zy de lieve dochters, wy gevoelde het
gemis van de avondmaaltyd niet: onze bedden waren niet aantrekkelyk
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Waarskynlik Wessel Vosloo (ged. 5.6.1740). Hy is getr. op 25.3.1764 met Maria Meyer
(G.R. III, P-Z, p. 534). Die plaas Ganse Valley gelegen agter in 't houte(n)iqua aan deeze
zijde van de goucama word in 1775 vir hom aangeteken (R.L.R. 42, p. 820).
Reg oos na die diep drif deur Goukammarivier. Die oewers was dig bebos en die plaas van
Terblanche was 'n halfuur ver aan die oorkant. (Von Bouchenroeder, p. 162).
Die opstal was oos van Goukamma se stasiegeboue en die ou pad het 'n wyer draai oos
gemaak as die huidige nasionale pad wat oorkant Goukammarivier noord swaai na Phantom
en Westford se hoogte. Die ou pad raak die nasionale pad weer ongeveer regoor die
Barringtonpad. (Besoek 4.1.1960).
Het Buffels Vermaak gel: agter het houteniqualand over de goukamma, lê 2 myl van die kus
en is in 1771 aangeteken vir Cornelis Johannes Muller wat blykbaar op 22.1.1773 oorlede
is (R.L.R. 43, p. 29). In 1774 word dit aangeteken vir Pieter Terblanche, die jongere. (R.L.R.
42, p. 79.) Die plaas grens oos aan Uitzigt (nou Belvidere) aan die Knysna-lagune. Die plaas
is ook deur die Kôsa geplunder, maar die woonhuis is nie beskadig nie. (G.M. IV, p. 117).
Pieter Terblanche (ged. 27.2.1752) was die tweede kind en tweede seun van die weduwee
Terblanche van Rheeboksfontein. (Vgl. supra, voetn. 124). Hy is op 19.4.1772 getr. met
Maria Magdalena Haarhoff. (G.R. III, P-Z, p. 402). Hy was op dié plaas tydens Van
Plettenberg se besoek (G.M. IV, p. 55). Von Bouchenroeder (p. 162) vertel dat Terblanche
en sy seuns - daar was vier - 'n groot jagtersfamilie was in die ‘Woeste Zitzikamma’.
Daar is vyf dogters gedoop van 1780 tot 1792. (G.R. III, P-Z, p. 403).
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genoeg om langer te blyven leggen als hoog nodig was, ook brak de dag pas aan toen
wy opreezen en

[21 April 1803]
DONDERDAG den 21e APRIL161 de drift meende te passeeren maar er was geen
mogelykheid; de zee stuivd hier by elke vloed met kragt in en veroorzaakt een
onderscheid van water ter hoogte van zes voeten; by de ebbe ontblooten zig een
menigte schorren,162 van welke gelegenheid wy tegens negen uuren gebruik maakte
om na de overzyde te geraken; het weder was regenachtig en de lucht zeer betrokken;
dit belette ons op een verre afstand te zien hetwelk te meer jammer was uithoofde
wy daar door het voorname doel van deeze dagreize moesten missen, wy werden
echter eenigsints schadeloos gesteld door de inlichtingen welke de heer James
Calander163 ons betrekkelyk de juiste legging, uitgestrektheid en bekwaamheid van
de Nysna kom gaf: deeze heer kwam ons te gemoet op de afgebrande woonplaats
van Lindeboom164 en strekte ons tot gids.
Hy geleide ons langs de linker oever over de schorren en bragt ons op de steile
hoogte welke de uiterste hoek uitmaakt; de poort of mond van de Nysna165 is byzonder
nauw en besloten tusschen een keeten hemelhoog in zee uitstekende klippen; het
vaarwater loopt langs de steilte op welke wy ons bevonden en vormd aan de
binnenzyde van deeze rots een cirkulvormige baay, hebbende goede ankergrond op
vier en vyf vadem water; ter regter zyde is een uitgestrekte zandplaat welke zig
binnenwaards de kom met de schorren vereenigd. Het zoude zeer ervarende zeelieden
moeten zyn welke de poort der
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Lees: Vrydag, 22 April.
Slik, slikbanke of alluviale grond.
Die Skotsman James Callander het ná 'n avontuurlike loopbaan in die Britse Vloot van 1772
af, en as skeepseienaar, teen 1798 aan die Kaap beland waar hy 'n aanstelling gekry het om
die bosse, baaie en riviere van Mosselbaai tot Algoabaai te ondersoek. Hy het oorland na
Knysna gereis (B.O. 92, Private Diary of James Callander (13.12.1798-1800), in die Kaapse
Argief) waar hy woonreg van die eienaar van Melkhoutkraal gekry het. Na 1803 was hy op
Stellenbosch ‘ge-interneer’ en is in 1805 daar getroud. Hy het blykbaar later in Kaapstad
gewoon waar twee kinders in 1810 en 1815 gebore is en waar hy eiendom besit het. Daar
word ook twee onegte seuns vermeld in sy testament wat hy op 1.8.1820 op Uitenhage
gemaak het ‘(being) confined to bed with a serious asthmatic complaint’. Die testament is
op 22.9.1820 geregistreer. Dit vermeld 'n aansienlike boedel en broers en susters wat in
Skotland woon. (M.O.O.C. 7/83 fol. 179 en 180; Theal, Records II, pp. 376 en 389 en J.A.
Wiid, ‘James Callender: 'n Romantiese loopbaan’, Die Huisgenoot, 28.1.1928).
Johann von Lindenbaum, 'n Duitser uit Elsas (1761-3.1.1827). Lewensbesonderhede oor
hom by Hoge (a), pp. 242-243. Hy is in 1798 getr. met Hester Marx, weduwee van Stephanus
Jesaias Terblanche, aan wie Melkhoutkraal, die plaas waarop Knysna lê, van 1770 af behoort
het. Terblanche was die oudste seun van die wed. Terblanche van Rheeboksfontein, die broer
dus van Pieter Terblanche van Buffelsvermaak. Lindenbaum het in Oktober 1802 aan die
dood ontkom toe hy op pad was van Plettenbergbaai na Knysna (Vgl. infra, voetn. 169 en
180).
Die bekende ‘Knysna Heads’; die woonplek van Callander was eers naby die oostelike kop,
maar hy het later meer landwaarts versit na ongeveer waar nou Woodburne is, (Vgl. kaart
by B.R. 52, p. 803).
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Nysna durfde binnen zeilen, dog de menigvuldige stormen welke bezuiden en op het
rif van Aiguilles166 woeden, en de onmogelykheid om zig tegens de zelve op de kust
te behoeden, kunnen het verkieslyk maken om deeze schuilplaats optezoeken. De
heer Calander bood de generaal een schets aan van de Nysna welke met erkentenis
werd aangenomen;167 deeze hupsche Engelsman had tydens het bestuur zyner
landslieden een houte woonhuis en observatorium doen zetten op de Steilte daar wy
thans stonden, dog de Caffers by de laatste inval tot hier doorgedrongen zynde,
hebben zowel huis als meubilen, instrumenten, boeken, klederen etc. geroofd en
verbrand, de Generaal beloofde om by de terugkomst aan de Kaapstad, de geledene
Schade in byzondere aanmerking te zullen neemen onder de voorwaarde dat hy
inmiddels de mond en de kom der Nysna nauwkeurig zoude opneemen en peylen en
van de bevinding omstandig verslag doen.168 Aan de afgebrande plaats van Lindeboom
terugkomende namen wy onder de lommer van de orange boomen ons middagmaal
van welke vrugt wy een voorraad mede namen. Een sterke regenbuy deed ons tog
spoedig opbreken en de weg vervolgen;169 tegens het vallen van den avond kwamen
wy by de gouvernements posthouder in de Van Plettenbergs baay170 aan, welke
benevens zyne famille ons met de uitsteekendste beleefdheid ontfing.

[22 April 1803]
VRYDAG den 22e APRIL171 deeden wy op paarden welke door de Heer Meeding in
gereedheid waren gehouden, een tour langs de baay en de ver-
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Die Franse vorm van Agulhas (Portugees) - die ‘Kaap van die Naalde.’
Nie teruggevind nie.
Dit is na alle waarskynlikheid kaart V.C. 187 (a) I en II, (oorspr. Aanwins 1894 nr. 24(a) 32
van die Algemeen Rijksarchief, Den Haag) waarvan 'n swak afdruk in die Kaapse Argief is
en gemerk as kaart van die Knysna-lagune deur James Callender (sic). In die tweede deel
van sy boek verwys Barrow na Callander (II, p. 76) en publiseer 'n kaart (teenoor p. 76):
‘Chart of the Knysna...Surveyed by Mr. James Callander’. Die datum van publikasie in
Londen was 1.2.1804. Barrow noem ‘Milk Weed Kraal’ in sy werk ‘the most Beautiful estate
in the whole Colony’.
Die pad was ongeveer soos vandag. Onderweg is die waens halfpad na Plettenbergbaai
ingehaal by Bloedkraal, toneel van die moord op verskeie koloniste in 1799 gepleeg (Vgl.
V.R.V. 10 (Lichtenstein) p. 246 en G.M. IV, p. 119). Dit is die ‘Poort’, nou ‘Garden of Eden’,
by die teekamer wes van Harkerville (Besoek 4.1.1960).
Johann Friedrich Meeding (Maeding), 'n predikantseun uit Finkenstein, Sweeds-Pommere,
is gebore op 4.11.1751 en het na allerlei wederwaardighede in 1776 as soldaat aan die Kaap
aangeland. Hy was 'n ontwikkelde man wat die universiteit te Königsberg besoek het. As
houtsaer in die Outenikwabos tree hy in 1781 in die huwelik met Maria Martha Terblanche
(oudste dogter van Pieter Terblanche van Rheeboksfontein), word onder-landdros van
Swellendam, opsigter van Outenikwabos en (in 1787) poshouer in Plettenbergbaai. (Hoge
(a), p. 263 en G.R. II, A-O, p. 330, en P-Z, p. 403. Ook V.R.V. 10 (Lichtenstein) pp. 249-250
en Moritz, p. 290 (voetnoot). Hy was nou betrokke by die oorlog van 1799-1802. (Vgl. B.O.
24, pp. 845-851 en 853). Teen 1810 het hy die plase De Roodemuur en De Ruygte Valley op
sy naam gehad (J. 291, opgaaf Swellendam, 1806, en Theal, Records VII, p. 12). Hy is in
1813 op Plettenbergbaai oorlede en sy weduwee word genoem in die testament van sy vriend,
Hans Abué. (Vgl. M.O.O.C. 7/79 nr. 53; 7/123; M.O.O.C. 7/66 fol. 29. Ook Winifred Tapson,
Timber and Tides, Johannesburg, 1961, p. 2, en voetn. 2).
Lees: Saterdag, 23 April.
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latene boere hofsteden, rydende eerstelyk naar de Lands Casernen en pakhuizen;
veele deezer gebouwen zyn door ouderdom ten eenemale onbruikbaar geraakt vooral
de Loots in welke het hout geborgen legd;172 het zelve is tevens op een zeer
onvoordeelige plaats gesteld, als staande aan de voet van een hooge rots van welke
het by regen afstromende water zowel het gebouw als het hout bereikt en dienvolgens
bederft; de Gouverneur vond goed om aan de posthouder authorisatie te geven173 tot
de opbouw van een nieuwe houtloots ingericht op de wyze van die welke men in
Holland by de zaagmolens vind. De kosten hier toe zullen ongeveer op zeshonderd
Kaapsche Ryksdaalers belopen; wy bezichtigde de voorraad hout dat er tamelyk goed
en gezond uitzag, dog spoedig, wil men er nut van hebben, na de Kaapstad zal moeten
overgevoerd worden.
Van hier reeden wy over het strand der zee langs de (volgens getuigenis van de
posthouder) eenig mogelyke landingsplaats van deeze baay welke kennelyk is aan
twee in zee uitspringende klippen langs welke de landing booten hunne rigting moeten
neemen om den oever te bereiken;174 op alle andere punten staat een felle branding.
Wy beklommen een der uitstekende voorgebergtens van de baay en vergeleken aldaar,
zoo veel de nevelachtige lucht het toeliet de strekking met de kaarten welke wy by
ons hebben;175 ons bedunkens geeft de opneeming van de heer Dumenil havenmeester
aan de False baay176 de legging beter aan als de kaart van Barrow;177 de rots op welke
wy deeze waarneming deeden brengt een soort steen voort die geschikt is, en ook
hier gebruikt word voor slyp en moolesteenen.178
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Von Bouchenroeder (p. 167) sien ‘nog de muren van een groot houtmagazyn, waarvan het
dak geheel ingestort, en het gebouw zelve tot zijne bestemming onbruikbaar geworden is.’
Janssens/Meeding, Plettenbergbaai, 24.4.1803 (B.R. 93, nr. 7). Die eerste loodse is opgerig
ná Van Plettenberg se besoek aan die baai op 6.11.1778.
Fourcade (p. 154) skryf: ‘The landing place at Plettenberg Bay was the small beach
immediately below the village of Formosa’ d.w.s. waar tans nog die oorblyfsels van die
houtstoor te sien is.
Lichtenstein vermeld dat hy vir sy kaart baie materiaal en gegewens gebruik het wat genl.
Janssens en sy aide-de-camp, kapt. Paravicini di Capelli, versamel het in die loop van hul
waarnemings om onjuisthede in Barrow se kaart te verbeter. Hulle het egter g'n astronomiese
waarnemings gedoen om presiese ligging van plekke vas te stel nie, omdat hulle g'n
instrumente by hulle gehad het nie (V.R.V. 11, Inleiding, p. xix.)
François Renier Duminy (1747-1811), ekwipasiemeester van die Kompanjie en kommandant
van Simonsbaai voor 1795, en weer van 1803 tot 1806. (Oor sy lewensloop, die inleiding
by V.R.V. 9 (Duminy), pp. 1-58.
Die Duminykaart (een van sewe wat hy van die kus geteken het) was waarskynlik nr. 163
in die Kaapse Argief: ‘Nieuwe Kaart van den Zuydelyken Oever van Africa strekkende van
de St. Helenabaay tot de Baay Algoa of Zwartkops Riviers Baay...’ (afgedruk as nr. 229 in
C. Koeman, Tabulae Geographicae, quibus Colonia Bonae Spei antiqua depingitur.
Kaapstad-Amsterdam, 1952. Hieroor uitvoerig by Forbes I, p. 386).
Barrow voeg 'n kaart van Plettenbergbaai in (voorin II, p. 75). Maar dié deel is eers in 1804
gepubliseer. Dus word hier wellig na Barrow se algemene kaart verwys, waarvan 'n eksemplaar
agterin die Paravicini-handskrif geplak is.
Waarskynlik is die waarneming van ‘Beacon Island’ af gedoen.
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Van hier vervolgde wy de tour over de ruggen der bergen naar de kloof de Jakhals
Kraal genaamd,179 rydende langs de verlatene woonplaatsen van Wolfaerds en Heynse,
zynde beide deeze lieden door de Caffers om het leven gebragt; weldra kwamen wy
aan de stede van C. Botha welke by die gelegenheid een zoon verloren had dog
overigens geen leed was aangedaan;180 de situatie deezer Kloof of bergengte is schoon;
het land is zeer vrugtbaar en brengd goede granen voort, hebbende overvloedig water
van de Witte Drift Rivier (ten onregte op de kaart Pisangrivier genaamd) welke laatste
eenige uuren verder gelegen is en desselvs naam ontleend van de pisangvrugt welke
op den oever groeyd; men zoude in deeze oord181 zeer geschikt eenige familles
Hottentotten kunnen etablisseeren welke hier overvloedig middelen van bestaan
zoude vinden.182

[23 April 1803]
ZATURDAG den 23e APRIL,183 werd den ochtend gedeeltelyk met schryven
doorgebragt;184 wy deeden vervolgens een rid te paard naar de oostzyde der baay ter
bezigtiging van de mond der Keurboomrivier en de daar by leggende bosschen; de
Inwoonders van Kaapstad hadden ons dit punt als geschikt doen voorkomen tot den
aanleg van wind en waterzaagmolens; ons bedunkens zoude dit niet zoo gemakkelyk
te effectueeren zyn, want de winden aan deeze kust wayen of felle stormen of leggen
plat stil; voor watermolens is het nog minder uitvoerlyk; de rivieren zyn hier
geweldige waterstortingen of ledig en zonder drift; evenwel bevind er zig aan het
Klipriviertje185 een situatie die nog eenigsints geschiktheid te geven is, maar het
vervoer van het hout naar en van derwaards zoude nog ontzettend veel moeite
kosten;186 wy passeerde de
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Dit was blykbaar 'n rit suidweswaarts om en terug oor Wittedrift. Daar is 'n plaas Jackals
Kraal op die kaart (tans GEO. 1.40) naby die kus ten suidweste van Plettenbergbaai. In 1807
was daar sprake van om dr. J.T. van der Kemp van Bethelsdorp soontoe te verskuif (C.O.
11, nr. 46, brief van George Rex, 18.4.1808). Dit word ook deur Latrobe vermeld (Journal
of a Visit, p. 170).
Die plase van burgers wat op 15.10.1802 (dus slegs ses maande tevore) in die ‘Poort’ (by
die ‘Garden of Eden’) deur David Stuurman se rowersbende vermoor is: Guilliam Wolfaardt
(ged. 12.3.1758); Hendrik Heyns (ged. 5.11.1747) en Cornelis Johannes Botha (ged.
21.1.1778) die seun van Cornelis Botha, die ouere, wat hul op sy plaas aangetref het, ged.
23.11.1742. (G.R. I, A-J, pp. 96-97; G.R. III, P-Z, p. 622; ook rapporte oor die gebeurde in
B.O. 24, pp. 829-851.)
Wittedrift. Vgl. oor die vestiging van Hottentotte, Janssens se brief uit Plettenbergbaai aan
De Mist, 24.4.1803 (B.H.D. III, pp. 215-216).
Om 2-uur van die rit teruggekeer; die namiddag ‘doorgebragt met rondzien’. Die aand skryf
Janssens briewe aan De Mist en aan die landdros van Swellendam (G.M. IV, p. 120).
Lees: Sondag, 24 April.
Hoofsaaklik Janssens se derde verslagbrief aan De Mist, dd. 24.4.1803 (B.H.D., pp. 213-217)
waarin hy veral die posisie van die Hottentotte en die gebruik en beheer van die houtbosse
bespreek.
Nie uitgeken nie.
Van Reenen (V.R.V. 18, pp. 66-67) was ten gunste van die plaas Douwkamma, (nou Uplands),
2 uur van Keurboomsmond, vir die oprig van 'n saagmeul.
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Dieprivier187 aldus genaamd naar der zelver diepe legging tusschen een kloof van het
gebergte. Wy schoten heden verscheide fraye vogels, onder anderen twee Lourys en
een seldsaam soort van een Ryger met welke wy onze reeds aanzienlyke verzameling
vermeerderde.

[24 April 1803]
ZONDAG den 24e APRIL188 hielden wy rustdag en schreven brieven aan onze familles
in de Kaapstad; voorts verschafte het in ordre brengen van ons jagtgetuig en het
drogen en inpakken der geschotene vogels ons een aangenaame bezigheid. Des
nademiddags deeden wy in gezelschap van de Juffrouwen Meeding189 eene wandeling
en op die wyze haalde wy den avond.

[25 April 1803]
MAANDAG den 25e APRIL190 werden onze paarden vooruit gezonden om ons tegens
de volgende dag ter halverwege aan de Willem Cloetens Kraal intewagten, ons
voornemen zynde om gebruik te maken van de paarden met welke wy de tour langs
de baay gedaan hebben. Om de Plettenbergbaay is de grond algemeen minder goed
als in het Outiniqua land, de valeyen brengen meest zuur gras voort zeer ongezond
voor het vee, het is alleen op de ruggen der bergen dat goede weiden zyn, de aloë
plant is hier dun gezaayd en verliet ons reeds aan het Outiniqua land; het zoete water
is hier schaarscher als aan de Mosselbaay dog wel zoo goed; gedurende het
zomersaisoen kan men uit de twee bronnen aan de landingplaats dertig à veertig
leggers daags vullen; de voorname tak van bestaan der bewooners van de Plettenbergs
baay is het hakken en transporteeren van het hout uit de nabygelegene bosschen,
hetwelk jaarlyks voor de behoeftens van het gouvernement naar de Kaapstad word
overgebragt; men kan berekenen dat de bewooners van deeze oord hier niet ryk zyn;
jammer dat zylieden zig niet meerder op den akkerbouw toeleggen; de jagt op
olyphanten geeft hun soms nog een klein voordeel maar de ontoegankelyke kloven
en boschen maakt het byzonder moeilyk en gevaarlyk van deeze jagt een dagelyksche
bezigheid te maken.191

[26 April 1803]
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Dieprivier: Bietou.
Lees: Maandag, 24 April.
Daar was in die gesin Meeding vier dogters, onderskeidelik gedoop in 1782, 1787, 1789 en
1791. Van die twee seuns was die oudste, Johannes Jacobus (ged. 21.9.1783), waarskynlik
die een wat Janssens se geselskap op 27 April as geleier vergesel het. (G.R. II, A-O, p. 330).
Meeding se huis is waarskynlik wat op Barrow se kaart (II, p. 75) as ‘Maidensfarm’ aangedui
word, oos van die pakhuis en aan die wespunt van die Keurbooms-lagune.
Lees: Dinsdag, 26 April. Van Reenen (V.R.V. 18, p. 68) meld dat die waens reeds weggestuur
was om oor Duivelskop na Barkhuizen te trek en vandaar na M. Zondagh. Daarvoor het hulle
2½ dag nodig gehad. Dit was twee waens vir bagasie; die ander wat van Hillegert Muller
deur Langkloof is, was ‘de groote pakwagens’ (G.M. IV, p. 123).
Vgl. oor die moontlikhede van Plettenbergbaai die Memorie van Egbertus Bergh (B.H.D.
III, pp. 38-42), 'n uitvoerige en kritiese stuk.
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welke ons met de grootste gulheid ontfangen had; de verre afstand
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Lees: Woensdag, 27 April.

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

43
welke wy heden afteleggen hadden was oorzaak dat wy reeds te vieruuren opzaten
en onder het genot-van een helder maanligt afreden. Na verloop van drie quartier
uur bevonden wy ons op de oever eener Rivier welke geen naam heeft dog in de
Keurbooms rivier uitloopt; de grond van de drift zeer moerasig zynde baarde ons
zeer veel moeylykheid in de overtocht; ik had onder anderen een allerslegts boere
paard het welk my byna te midden der rivier liet steeken, hetzy dat het arme dier
dorst had of dat een andere reeden hetzelve uitlokte nederteknielen, weinigstens alle
myne moeite was vergeefsch om die inval te ontduiken, en ik vond my genoodzaakt
een geruime tyd in deeze onaardige positie te blyven tot een der heeren van het
gezelschap de goedheid had het beest met zweepslagen het opstaan te herinneren; ik
leed veel van de natte koude welke my bevong en was blyde toen wy twee uuren
verder op de plaats van Van der Wat193 aankwamen.
Het gezelschap, hield zig niet lang op, maar ik verkoos een half uur agter te blyven
om my by een goed vuur te drogen; het scheen my toe dat de huishouding niet brillant
moest zyn, want de eenig woonbaare kamer in welke ik my bevond scheen zowel
voor de huisbaas als voor vyf Hottentottinnen eetzaal, woon en slaapvertrek te weezen;
deeze dames welke moeder nakend om de haard zaten en waarlyk niets aantrekkelyks
hadden, wende alle moeite aan my te beduiden dat myne klederen spoediger zoude
drogen als ik dezelve aflegde, en zy nog andere huismiddelen hadden een verkleumde
te verwarmen, maar hunnen bevalligheden hadden de kragt niet om my deeze allesints
vriendelyke aanbieding aan te doen neemen en ik kan heilig verzeekeren de gelukkige
van der Wald geen afbreuk by zyne Sultanes gedaan te hebben. Evenwel zal ik deeze
Engeltjes het regt doen wedervaren te zeggen dat zy nog vet nog roodaarde gespaard
hadden om alle luister en aangename geur aan hunne schoonheden by te zetten; dog
dit heeft misschien by my een tegengestelde werking voortgebragt; denkelyk is by
hun huisbaas de gewoonte een tweede natuur geworden.
Ik had wel twee uuren werk het gezelschap intehalen194 juist toen de bergachtigheid
van het land een voorsmaak begon te geven van de geduchte weg die wy heden
afteleggen hadden; iemand welke deeze zo zeldzaam besogte gebergtens nimmer is
doorgetrokken kan zig geen denkbeeld vormen van de steile rotzen welke men over
moet; meest al klimt men langs een slangsgewyze
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Die name van twee broers is hier ter sprake: Hendrik van der Watt (ged. 8.2.1756) en Cornelis
(geb. ongeveer 1762 en getr. 11.5.1783. G.R. III, P-Z, p. 564-565). Cornelis. word genoem
as die veldkornet wat in 1799 aangestel is en sy plaas was Ganze Valley. (B.O. 24, pp.
845-850). Dit lyk meer waarskynlik dat dit Hendrik was wat veldkornet was. Sy plaas was
Stofpad, naby die Bietourivier, waarvandaan die ou pad na Ka(a)tjieskraal nog oop is. Dit
lê oos van Kafferskop en op die roete wat Janssens moes volg. Burchell het in April 1814
baie plante hier versamel. (Vgl. Fourcade, pp. 153-154 en McKay, p. 57).
Van die baai het die geselskap oor Van der Watt se plaas gegaan (G.M. IV, p. 122) wes van
die huidige nasionale pad na Prins Alfredspas en sowat 3 myl wes van die huidige dorp
Wittedrift onderweg na die Keurboomsvallei wat hulle verder stroom-op volg, oor
Douwkamma (Uplands) noordwes na Paardekop (Roete gevolg, 6.1.1960).
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leggend pad naar boven, en soms ziet men vlak nevens zig in eene byna niet te
bepalene diepte neder; nauwlyks ontdekt men de aldaar leggende uitgestrekte bosschen
welke van deeze ontzachlyke hoogte na kreupelhout gelyken. De Keurbooms Rivier
welke wy heden drie malen te doorwaden hebben en aanzienelyke breedte heeft, is
van de top der rotsen naauwlyks zigtbaar; men is twee derde van de weg genoodzaakt
te voet te gaan en de paarden voor zig uit te dryven; van de eene scherpe steen op
de andere springende heeft men veel voorzigtigheid nodig om de gedwongen vaart
nederwaards te stuiten. In de diepte gekomen zynde, gelykenen de klippen en bergen
nog ontoeganglyker, soms zyn de steiltens zoo sterk dat men by den opklim telkens
buiten adem geraakt; vier zulke verschrikkelyke rotzen klommen wy over alvorens
de Cloetens Kraal195 te bereiken.
Een hottentotsch huisgezin had zig hier ter woon nedergezet levende van de melk
en het vleesch hunner kleine kudde, benevens van de voortbrengselen van een stukje
bouwgrond aan de oever van de Keurboom rivier; deeze menschen byna afgescheiden
van de overige stervelingen scheenen des niet te min gelukkig en weltevreden;
zeldsaam verlaten zy hun eenzaam verblyf om de naburige bewoonde oord der Lange
Kloof te bezoeken, nog zeldzamer bekruipt een menschelyk wezen de lust om hunne
rust te komen stooren; ons gezelschap was het eerste dat zy zeedert de Engelsche
reyziger Barrow gezien hadden;196 wy vonden hier onze vooruitgezondene paarden,
die welke ons tot aan deeze plaats bragten waren geheel afgemat: wy maakte een
halte van circa een uur en namen toen de reize weder aan.
De berg welke wy te beklimmen hadden heeft behalven desselvs steilte, nog het
ongemak gevloerd te zyn met groote losleggende steenen, tusschen welke hier en
daar breede scheuren zyn welke het opklimmen niet gemakkelyker maken, ook waren
wy ras vergeten gerust te hebben. Onze wegwyzer bragt veel tot onze vermoeynis
toe; deeze man stapte met zyne buitengemeene lange beenen zonder moeite en met
de gezwindheid van een klipdas steenen op van drie voeten hoogte, den hemel zal
hem gewis genadiger zyn als ik, want anders was hy deeze dag wel duizendmaal zoo
diep in de afgrond gezonken, als de te beklimmene bergen hoog zyn, dog hier hielp
geen klagen, het was klauteren of blyven leggen; de brandende hitte der zon bragt
ook veel toe tot lusteloosheid. Afklimmende en dalende en ons aan de staarten onzer
paarden voortslepende kwamen wy aan de voet van de laatste, dog tevens nog de
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Die ou pad het reg oor Paardekop geloop (hoogte 2397 voet) en daarna met 'n draai na die
ooste om en terug na ‘Willem Cloetens Kraal’, soos Barrow dit noem (II, p. 385). Volgens
Lichtenstein (V.R.V. 10, p. 255) na 'n Hottentotgesin vernoem wat daar gewoon het; deur
De Mist tot ‘Diana's Bad’ vernoem (B.H.D. III, p. 155). Die plek lê noord van die poskantoor
Vallei, op die plaas Uitvlugt (suid van Edmonton-dorpie) en aan die Keurboomsrivier. Die
opstal digby heet nou Knoetskraal. (Vgl. oor Burchell se reis en verblyf hier in 1814: McKay,
p. 57 en Fourcade, pp. 149, 152-153).
Barrow het hierlangs gereis maar sy werk vermeld nie die naam en die datum nie. (II, pp.
82-83, 385).
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hoogste berg welke wy te overklimmen hadden197 als makende een gedeelte van die
keeten tusschen welke de Lange Kloof gelegen is; alvorens deeze onze laatste lugtreize
te onderneemen, hielden wy een lange halte op de oever van de Keurboom Rivier.
Ik herinner my niet ooyt met zooveel smaak water gedronken te hebben; met nieuwe
moed vingen wy weder aan, en na veel sukkelens bereikte wy eindelyk de top van
deeze Klip.198
Onze moeite werd hier eeniger mate beloond door het buitengemeen fraye uitzicht
over de Plettenbergs baay, leggende hemelsbreedte199 negen uuren van hier; dit
schilderachtig gezicht wisselde zig af met de bergketen over welke wy tot deeze
hoogte gekomen waren, en aan de ander zyde, met de menigvuldige vrolyk leggende
plaatsen in de Lange Kloof: hoe zeer wy heden geen grof wild aantroffen, verzeekerde
men ons tog dat zig veele olyphanten, Rénoçéros en buffels in deeze oord ophouden;
niet verwonderlyk koomt dit voor dat deeze dieren hier ongestoord hun verblyf
houden daar zeer zeldsaam een menschelyk schepsel deeze afgronden koomt
bezoeken.
Circa te vyf uuren in de namiddag bevonden wy ons in de Lange Kloof op de
plaats van Mathys Zondag;200 wy vonden hier onze wagens benevens het detachement
dragonders weder, welke langs de gewoone weg gekomen reeds zeederd drie dagen
hier waren gearriveerd.201 Een sterk Commando jonge
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De Vlugt (Edmonton) waar die huidige Prins Alfred-pas begin. Hier loop die Pietersrivier
uit die westekant in die Keurbooms. Na sorgvuldige studie van die literatuur oor reise hierlangs
(Thunberg, Van Plettenberg, Le Vaillant, Barrow en ook Van Reenen se weergawe (V.R.V.
18, pp. 68-70) van Janssens se reis) kan die volgende samevatting hier ingevoeg word:
Janssens en sy gevolg te perd het nie op 27.4.1803 oor die gedugte ‘Duivelskop’ gereis nie,
maar die ongebaande weg gevolg soos dié van die huidige Prins Alfred-pas (gebou 1867),
die kortste pad oor die Outenikwareeks na Avontuur. Maar hul waens wat 2½ dae op reis
sou wees, het die pad van De Vlugt geneem weswaarts langs Pietersrivier en teen die
ongelooflik steile hange (waar die moete nog te sien is) na Speelmanskraal, verby Barkhuisen
(Kykoe) en oos in die Langkloof af na Avontuur. Dit was die pad van verskeie reisigers o.a.
Burchell wie se werkskaarte in die Hopemuseumversameling in Oxford dit duidelik toon.
Die eintlike Duivelskopoorgang was egter nie hierdie een nie; dit was wat genoem kan word
die Schoonberg-roete, van die ou plaas Schoonberg aan die Langkloofkant en oor Duivelskop,
20 myl wes van Speelmanskraal (GEO 4.18) driehoekmetingsbaken nr. 25, hoogte 3719
voet, presies noord van Bergplaats en Duiwerivier (oosterlengtegraad 22o 40′); 'n uitvoerige
bespreking van die reisroetes tussen die kus in Langkloof kom voor by Forbes, deel I, pp.
84, 343, 423 e.v., en aanhangsel C, deel 1; deel II, kaart 11).
Rotsagtige bergkruin.
In 'n reguit lyn.
Op De Avontuur by Matthys Zondagh (ged. ongeveer 1769). Hy was die derde Matthys,
kleinseun van die stamvader, en is op 4.3.1798 getr. met Adriana Johanna Ferreira, jongste
dogter van die kommandant P.H. Ferreira (G.R. I, A-J p. 231, en III, P-Z, p. 651. Ook
geslagregister op 6.1.1960 geraadpleeg by mnr. M.P. Zondagh op Avontuur). Die plaas De
Avontuur is reeds op 29.4.1765 deur sy vader (Matthys Zondagh, ged. 27.6.1738) op
ordonnansie geneem (R.L.R. 42, p. 551 en Aanwins 709, Kaapse Argief).
Avontuur, waar nou die dorp lê en afstammelinge van die eerste eienaar nog hul grond besit,
was 'n gewilde uitspanplek vir reisigers in die 18de eeu. (Vgl. Forbes I, passim).
Die waens wat op 15 April van Zeekoegat deur Langkloof vertrek het, supra voetn. 96.
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Landlieden aan welkers hoofd de Commandanten van Royen202 en Botha,203 waren
hier gelegerd om de reize mede naar de binnenlanden te doen; men had deeze voorzorg
aangeraden uithoofde der waarschynlykheid dat wy nog stropende hordens Caffers
en Hottentotten op onze verdere tocht moesten aantreffen. Elk deezer jonge lieden
had zig van twee rypaarden voorzien benevens de nodige voertuigen tot transport
van tenten, mondbehoeftens enz.; de Commandanten hadden by voorbaat veertig
trekossen, 14 slagtbeesten en 190 hamels voor de gouverneur aangekogt, en een
menigte Hottentotten tot veewachters en dryvers in huur genomen.

[27 April 1803]
WOENSDAG den 27e en DONDERDAG den 28e APRIL204 werden besteed om onder
onze tenten te blyven; de goederen werden van de wagens afgeladen om te luchten
en in order gepakt wederom opgeladen te worden; voorts werd aan het Commando
buspulver205 en lood uitgedeeld, de paarden ontfingen nieuw beslag, de train werd
vastgesteld,206 de menschen by dezelve ingedeeld; ook werd aan ieder van ons
gezelschap een vak van verzorging en hoofd directie aangeweezen. De vermeerdering
van wagens en provisien van allerly
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Pieter Hendrik van Rooyen (ged. 6.3.1768) was die seun van Gerrit van Rooyen en Martha
Jacoba Ferreira, op een na die jongste suster van komdt. P.H. Ferreira, en sy broers Thomas
Ignatius, Stephanus en Salomon (oor wie infra, voetnote 215, 224, 270, 352 en 365.) Hy is
op 5.3.1786 getr. met Johanna Elisabeth Schutte (G.R. I, A-J, pp. 231-233 en III, P-Z, p.
161). Van Rooyen se plaas was Ruygtefontein, in die Kamanassie, net noord van die huidige
Eenzaamheid, sowat 20 myl wes van Avontuur. Hy word veldkornet van die wyk ‘Voor aan
de Lange Cloof en Camnasie’ en speel 'n belangrike rol in die oorlog van 1799 tot 1802 (Vgl.
B.O. 26, pp. 375-397; Joernaal Gehouden voor (sic) den Manhafte Veldcornet van den distrec
(?) de Lange Kloof Petrus Hend. van Rooyen (20.2.1799-2.10.1799); ook Ibidem, p. 809:
Kopie van rapport van Van Rooyen/Landdros Faure, 19.10.1802). Teen 1805 is hy
provisionele veldkommandant (Sien Sw. 11/13, Janssens/P.H. van Rooyen uit sy hoofkwartier
agter Hottentotsholland, 12.1.1806). In 1809 nog in die lewe (verwysings goedgunstiglik
aangevul deur mnr. P. Craill en ds. H.C. Hopkins van Kaapstad).
Philip Rudolf Botha (ged. 24.2.1771, oorl. 1833) is op 10.6.1792 getr. met Elisabeth Steyn,
broerskind van Hermanus Steyn, die ouere, van Swellendam (supra voetn. 49). Hy is hertroud
in 1815, en 'n derde keer kort voor sy dood in 1833. (Inligting van ds. H.C. Hopkins, Kaapstad,
wat wys op onjuisthede in die Bothageslagregister soos in G.R. I, A-J, p. 94 vir P.R. Botha
aangegee). Botha se woonplaas was dié van sy vader van dieselfde naam, Nooitgedacht,
gelegen aan de Cango agter de Swarte Berg, (B.R. 39, p. 293) geleë net bokant die
Kangogrotte, tans (1964) bekend as Boomplaas van mnr. Piet Keller. Botha het ook die plaas
Groenefonteyn in die Kango besit en was in 1810, toe hy testament gemaak het, 'n betreklik
vermoënde man (M.O.O.C. 7/70 fol. 86). Volgens oorlewering is hy as 'n ryk man oorlede.
Hy was in die verwarde maande ná die dood van Tjaart van der Walt op 8.8.1802 in bevel
van die kommando's maar het nie sterk leiding gegee nie. As veldkommandant het hy in Feb.
1803 die skikking met die Kôsa gereël. (Vgl. B.O. 24, passim en B.O. 26, pp. 813-815; verder
Theal, Records VII, p. 50 en Marais, pp. 143-146).
Die datums van die handskrif val hier weer saam met die van die amptelike joernaal en dié
van D.G. van Reenen.
Buskruit.
Volgorde van die reisende konvooi.
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soort maakte zulk eene inrichting zeer noodzakelyk om voortekomen dat niet een
iegelyk na willekeur ververschingen of andere goederen van de wagens haalde, en
daardoor spoedig gebrek aan een of ander niet meer te remplaceeren207 artikel zoude
ontstaan; zoo kreeg by voorbeeld de oude heer van Reenen het toeverzicht over de
uitdeling van alle mondprovisien, de aankoop van slagtvee, en de geregelde verzorging
van de tafel, tot welk laatste einde hem een hofmeester met de nodige koks werd
toegevoegd, de jonge Van Reenen werd erkend als opperjagermeester en moest tevens
zorgen voor de geregelde marsch van de train benevens het onderhoud der
voerwezens,208 de Luitenant Gilmer werd belast met de politie der gewapende macht,
het opslaan, afbreeken der campen en het bewaren der daartoe voorhandene effecten;
de doctor Passet kreeg behalven de zorg voor onze gezondheid nog voor zyn deel
het bewaren, verzorgen en preserveeren van alle zeldzaamheden, geschotenen vogels,
huyden, gewassen etc.
Aan my werd opgedragen het houden van nauwkeurig Journal, het aftekenen van
menschen en andere dieren en opneemen van belangryke landgezichten, voorts kreeg
ik onder myne verzorging alle comptoir en deken behoeftens209 benevens de bewaring
der mede van Kaapstad genomene snuistereyen; ook kreeg ik zeven duyzend
ryksdaalders om daar uit de betalingen te doen welke de behoeftens op de reize zoude
komen te vereyschen.210 Elke hoofd directie werd het nodig aantal kisten en de wagens
aangewezen welke by uitsluiting tot ieder einde moest dienen; dit alles tot stand
gebragt zynde brak ons camp211

[29 April 1803]
VRYDAG den 29e APRIL van hier op, onze weg door de Lange Kloof nemende;
deeze oord is aldus genaamd naar twee bergketens welke zig evenwydig van
elkanderen op eene lengte van ongeveer dertig mylen van het noordwesten naar het
zuidoosten uitstrekken; de Kloof is byzonder vrugtbaar en sterk bewoond, de valey
in welke de hoeven gelegen zyn heeft op sommige plaatsen eene breedte van een
half uur.
By het overtrekken van een drift hadden wy het ongeluk dat eene onzer wagens
omstorte en daar door eenig goed en onder anderen de groote porte-
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Te vervang.
Wadrywers.
Kantoorbenodigdhede, klerasie en slaapgoed.
Vgl. Paravicini se verantwoording van uitgawes in B.R. 41, brief 18.10.1803; ook B.R. 4,
pp. 2026-2028, Paravicini/Janssens, 18.10.1803, met opgawe van besteding van 5000
riksdalers (nie 7000 soos in die handskrif genoem nie) wat hy met 808 riksdalers oorskry
het. Hy ontvang agterna nog ‘by aanhoudenheid reekeningen uit de Binnen Landen’ vir skade
met voorspanne osse gely, en andersins. Drie waens is aangekoop en 27 bruikbare
voorspan-osse (wat later weer vir J.A. de Mist se reis gebruik is).
Op 28.4.1803 skryf Janssens aan kmdt. P.R. Botha oor swerwende koloniste te Leeuwe Kloof
in die Langkloof (B.R. 93, nr. 8, en G.M. IV, p. 123).
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feuille met tekenpapier doorweekt werden;212 wy hadden deeze ramp te danken aan
het verzuim van de wagendryver welke onbedagtsaam de drift was ingereden zonder
bevorens iemand door de zelve te zenden, het welk eene voorzorg is die men nimmer
verzuimen moet, om dat by welke waterstorting nieuwe verspoelingen in de rivieren
ontstaan; wy reeden zonder veel merkwaardigs te ontmoeten tot aan de plaats van
Ignatius Fereyra213 daar wy tegens half twaalf uuren aankwamen en het middagmaal
in naamen. Wy vonden ten zynen huyze vier buxen welke door Hollandsche dezerteurs
aldaar waren agtergelaten214 en borgen deeze wapens op onze wagens; de Gouverneur
benutte de gelegenheid om het schadelyke en misdadige te betogen dat de
landbewooners huysvesting en onderhoud aan deserteurs verleende.
Met het dalen van de zon bereikte wy de hoeve van Stephanus Fereyra, oom van
de bovengenoemde;215 de huysheer, schoon zeer ziekelyk en hoog bejaard, ontfing
ons met desselvs gezin uytmuntend beleefd, niet tegenstaande zeer weinig bergplaats
voor ons gezelschap voorhanden was aangezien zowel huys als hoeve aangevuld
waren met geplunderde en beroofde vluchtelingen uyt de beneden districten. Het is
zonderling zulk eene verzameling van huyshoudingen op eene plaats te aanschouwen;
elk bouwd zig daar voor die tyd een woonhut, veekraalen en heeft opzichters by zig,
over het hun nog overgeblevene vee. De bewoonders der Lange Kloof hebben voor
het meerdere gedeelte hunne woonhuyzen en veekralen met zoode wallen omgeven
en op deeze wyze hunnen bezittingen en leeven tegens de aanvallen der Caffers met
goed gevolg verdedigd.216
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Die ongeluk moes plaasgevind het ongeveer waar tans Haarlem lê, aan die Grootrivier. Vir
die roete in die Langkloof is gebruik gemaak van Forbes, deel I, aanhangsel C (deel II).
Die voormiddag se reis was oor Vygenkraal, Rietvalley (Welgelegen), Grootrivier (Haarlem)
Ongelegen en Rooikransrivier tot by Ferreira op Misgund aan de Dieprivier, sowat 15 myl
oos van Avontuur. Die plaas is in 1760 uitgegee en in 1771 toegeken aan Petrus Hendrik
Ferreira, die kommandant. Sy seun Ignatius Ferreira (ged. 13.3.1773) het dit nou bewoon
(G.R. I, A-J, p. 231; B.H.D. III, p. 156 en Aanwins 709 (Misgund) in die Kaapse Argief).
G.M. IV, p. 124: Ferreira sou vier gewere ‘van gedeserteerde Bataafsche jagers’ hê, dog
hulle vind net een en stel vas waar die ander is. Dis die eerste melding van deserteurs en sou
op die reis dikwels herhaal word.
Van Misgund voer die reis oor Dieprivier, Hartebeest, Kleinrivier (nou spruit by Nieuweplaats)
na Klipheuvel (nou by Grootplaats op die plaas Klipheuvel) woonplek van Stephanus Ferreira
(ged. 20.2.1746), derde seun van die stamvader, oom van komdt. P.H. van Rooyen (G.R. I,
A-J, pp. 232-233). Hy was 57 jaar oud en dus glad nie ‘hoogbejaard’ nie. Volgens Lichtenstein
(V.R.V. 10, p. 263) was hy 'n ryk man. Hy het van 1775 af 5 plase op sy naam gekry: De
Ongegunde Vrijheid, Klipheuvel agter de Attaquaskloof, Welgelegen (aan Kromrivier),
Welbedagtsfontein (oor Gamtoos) en Kafferskraal (oor Van Stadensrivier). Sien B.R. 52, p.
674 en R.L.R. 42, pp. 153 en 733. Ferreira is waarskynlik teen 1807 oorlede (M.O.O.C. 7/54
fol. 62, testament op 15.10.1807 vertoon).
G.M. IV, p. 124: die bewoners van die Langkloof het verskansings en ‘suffisante zoode
wallen’ om hul opstalle gebou waarmee hulle die Kaffers uit die huise gehou het.
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Wy bragten deeze avond in groot en goed gezelschap door; men danste, sprong, zong
en waren zeer lustig waar toe de bevallige daar zynde africaansche meisjes ruim het
hunne toebragten; zy zien gaarne een paar epaulettes en men gevoeld dus dat wy by
voorkeur deeze avond het volle genot van hun onderhoud hadden.
Ik kan onmogelyk voor by om alvorens Fereyra te verlaten deeze man nader te
doen kennen; voorzien van hoogmoed over de trap van volmaaktheid welke hy meend
bereikt te hebben, bediend hy zig in zyne spreekwyze meerendeels van machtspreuken
en aanhalingen uyt den Bybel; telkens wanneer zyne belangens zulks mede brengen
weet hy met de grootste schyn van heiligheid Bybelspreuken by te halen; hy gaf ons
een proeve zyner geestryke vinding toen de Gouverneur desselvs meening vroeg
over de onbetaamlykheid om Hottentotten en slaven onmenschelyk te behandelen.
Onze hypocriet die wel voelde dat deeze vraag hem zelve ten doel had, trachte te
bewyzen dat de Hottentotten het door God gevloekte en tot slavernye gedoemde ras
van Cham was, en dat het christelyk was Gods woord naar te leven; hoe fyn ook
deeze uytvinding was, merkte hy tog dat de toepassing door de Gouverneur niet best
opgenoomen wierd, als waar om hy schaamrood den Bybel toesloeg en op de oude
legplaats namentlyk de schoorsteenplank nederlag en zyne Schriftgeleerdheid eene
andere wending gaf.

[30 April 1803]
ZATURDAG den 30e APRIL kregen wy een lange zegenwensch van onze ouden
hospes, welke tog minder invloed deed als de handdruk van de afscheid neemende
mooye afrikaansche meisjes en wy reeden af; onderweg ontmoete wy een train
wagens, slagt en trekvee gehoorende aan de jonge lieden van het Commando des
veldcornet's Rademeyer217 en gedestineerd om ons op de verdere tocht te vergezellen.
Aan de plaats van zeekere Strydom218 gaven wy onze paarden een voeder en zette
onze tocht voort tot aan de plaats van Kritzinger219 wiens hoeve onlangs door de
Caffers verwoest en nu sints korte tyd
217
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Cornelis Rademeyer (vyfde kind van die Duitse stamvader). Ged. 1.3.1767 en getr. op
19.4.1789 met Hester Ferreira, dogter van die oudste Ferreira-broer, die kmdt. Petrus Hendrik.
Op 12.6.1791 is hy hertroud met haar niggie, Maria Jacoba Ferreira, dogter van Stephanus
Ferreira van Klipheuvel, sy buurplaas. (G.R. I, A-J, pp. 231-232 en III, p. 100). Hy was
veldkornet ‘Onder in de Lange Cloof en Cauga’ (verwysing deur ds. H.C. Hopkins) en het
gewoon op De Klippedrift aan die Louterwaterrivier, vroeër bekend as Groot Aapjesrivier.
Die plaas se naam is verander tot Louterwater soos dit vandag nog heet (Forbes I, p. 148).
Die opstal het noord van Louterwaterrivier gestaan.
De Krakeelrivier van Matthys Strijdom, Matthysseun, 1 myl O.S.O. van die huidige
Krakeelspoorwegstasie. Die plaas het voor 1780 aan Matthys Zondagh behoort, wat dit
verlaat het. (Aan wins 709 (Joubertina), Kaapse Argief). Matthys Strijdom (ged. 16.7.1741)
is op 5.5.1765 getr. met Magdalena Josina Pretorius. Van 1767 tot 1794 is uit die huwelik
12 kinders gebore, daaronder 7 seuns. Lichtenstein (V.R.V. 10, p. 264) vertel van die Strijdoms
se vrugbare plaas en armoedige huis. Vader en seuns het van olifant- en buffeljag geleef.
Johann Andreas Kritzinger, 'n Duitser uit Besigheim. Hy is op 4.11.1787 getroud met Maria
Heyns. (Hoge(a), p. 222). Sy plaas was by die Wagenboomsrivier, 2 myl oos van Joubertina,
en was vroeër bekend as Onverwacht (Vgl. Forbes, I, p. 432). Joubertina lê op die plaas
‘Onzer’ wat volgens die bewerkers van Van Reenen (V.R.V. 18, p. 66, voetn. 45) aan J.A.
Kritzinger behoort het. Toe De Mist op 2.1.1804 hier kom, was Kritzinger en sy buurman,
Ockert Olivier van Twee Rivieren, besig om hul woonhuise op te bou (B.H.D. III, p. 157,
V.R.V. 10 (Lichtenstein) pp. 265-266).
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weder was opgebouwd; eenige in het veld staande boomen diende ons tot tent onder
welke een tafel werd aangeregt aan welke wy middag hielden; wy gaven last om
onze pakwagens langsaam te doen voort ryden tot aan de Kromme Rivier op vyf
uuren afstands verder, alwaar wy ons camp opsloegen op de oever van de
evengenoemde vloed.220

[1 Mei 1803]
ZONDAG den 1e MEY braken wy op en begonnen onze overtocht over de rivier
welke hier naby haare oirsprong van weinig beduiding is; wy vonden onze weg by
afwisseling slykrig en klipachtig tot wy weder voor de Kromme Rivier kwamen
welke op deeze plaats in diepte en stroom ontzachelyk heeft toegenomen en
dienvolgens de overtocht vry bezwaarlyk maakte; de wagens moesten afgeladen en
de goederen op de zydeladders221 opgevangen worden. Niet zonder gevaar van
omstorten gelukte het alles aan de overzyde te brengen, dog twee à drie uuren verder,
daar op nieuws over de vloed moest gezet worden, kwamen wy minder goed te regt
daar eenige onzer wagens om door de palmietstoven of zoogenaamde pollen te ryden
in de modder vastgeraakte, en niet dan met aanwending van veel moeyte en tyd en
het aanspannen van een groot aantal ossen gered wierden, except eene wagen welke
door de onhandigheid van de dryver de juyste richting by het opryden niet hield en
daar door omsloeg, dat niet weinig verwarring veroorzaakte en waar door wy drie
trekossen en eenige goederen die wegdreven verlooren.
De rest en de gebrooke wagen wierd met veel moeyte gered; die welke met hunne
paarden overzwommen waren voor dit maal aan de beste koop, ofschoon de felle
stroom de overkomende nog al betrachtelyk deed afdryven; alle deeze te samen
loopende omstanden noodzaakte ons aan de overzyde gekomen zynde aftespannen
om zowel menschen als vee tot herhaal te brengen, te meer noodzakelyk daar wy
heden nog vyf of zes malen een dergelyke overtocht te doen hadden; na ons door
een redelyk goed middagmaal versterkt en de schade aan voerwezen en goederen
zoveel mogelyk hersteld te hebben, stelde zig de Caravane wederom in beweging.
Het duurde niet lang of de voor ons zoo noodlottige Kromme Rivier vertoonde zig
schuymend aan ons gezicht; deeze maal kwamen wy dog met de vrees vry, want hoe
ongelyk en klipachtig hier het bed der rivier was had de zelve ter deezer plaatse
weinig diepte dog een aller felste stroom; met regt draagd deeze vloed de naam
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Waarskynlik by Kompanjiesdrift (tans 'n spoorweghalte). Burchell het in 1814 hier oorgestaan
(Vgl. McKay, p. 55). Maar dis nie met sekerheid vas te stel nie; dit kon ook op die huidige
plaas Elandsfontein gewees het (GEO 3.41) d.w.s. by die halte Heights (Kromriviershoogte),
sowat 8 myl oos van Joubertina.
Die amptelike joernaal vermeld hier die skone eggo-effek teen die kranse as die halfmaanblaser
op sy horing die appèl blaas. (G.M. IV, p. 125).
Die waens se lere, wat gewoonlik voor en agter staan, nie langs die sye nie.
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Kromme Rivier, daar de zelve tusschen zeer hooge bergen en in een nauwe kloof
besloten zig dan regts en dan weder ter linker zyde een uytweg baand terwyl de
reyziger onmogelyk omheen kan deeze fatale vloed telkens te passeeren; dit houd
aan tot zy zig in de Kromme Riviersbaay222 in zee werpt.
Laat in de avond223 arriveerde wy aan eene verlaate plaats van Thomas Fereyra
(Jagerbosch genaamd).224 Wy betrokken het leedige door de Caffers deels afgebrande
huis, en spreyden daar onze legersteede; onze nachtrust herstelde volkoomen de
vermoeynis van den voorigen dag; wy vonden hier zeer schoone zuure Limoenboomen
en zogenaamde narretjes (een soort van mandaryn appeltjes) zeer aangenaam van
smaak welk gewas aan de Kaap uit China werd overgebragt en zeer weelig in deezen
oord groeyd; deeze waren egter door gebrek aan vochtigheid zeer klein en ingedroogd.

[2 Mei 1803]
MAANDAG den 2e MEY circa ten 9 uuren gingen wy van hier; onze ossen waren 's
avonds verstrooid geweest en het langsaam by een brengen was de oorzaak van dit
laat afryden. De Kromme Rivier bleef nog aanhoudend ter zyde van ons; de weg
wierd eenigzints bergachtiger; tegens twaalf uuren omtrent togen wy voor de laatste
maal over de zoo lastige Kromme Rivier aan welks overzyde wy onze wagens
uitspanden, middelerwyl een boschje in
222
223
224

Sint Francisbaai.
G.M. IV, p. 126: ‘Tegens 4 uuren kwamen wy aan de verlaaten plaats...’
Thomas Ignatius Ferreira (ged. in die Paarl 17.11.1743) is op 21.10.1764 getr. met Maria
Dorothea Marx, dogter van die Duitse stamvader, Dirk Marx, soldaat, jagter, in 1775, en
later poshouer in Mosselbaai (G.R. I, A-J, p. 231, II, A-O, p. 323, Hoge(a) p. 260 en Hoge(b),
p. 44). Ferreira se moeder was 'n ouer suster van Pieter Terblanche van Rheeboksfontein.
(G.R. III, P-Z, p. 401). Sy oudste broer was die kmdt., Petrus Hendrik, sy jonger broers,
Stephanus van Klipheuvel (supra voetn. 215) en Salomon wat, soos hyself, vroeg plase aan
Swartkopsriviersbaai in besit gekry het. (Vgl. infra voetn. 352).
Ferreira se plaas was 't Jagers Bosch gel: aan de kromme rivier agter de Attaquas kloof en
was reeds voor sy geboorte in besit van sy skoonvader, Dirk Marx, wat dit in 1741 saam met
3 ander op sy naam gehad het (R.L.R. 40, p. 152). Die jaar van sy huwelik (1764) neem T.I.
Ferreira die plaas Hemelsrood in Outenikwaland op ordonnansie en in 1774 Jagersbosch.
(R.L.R. 42, p. 179). Hier tref Thunberg hom dieselfde jaar aan (Forbes, I, p. 432) en H.
Swellengrebel op 26.11.1776 (G.M. IV, p. 28). In 1776 word o.a. vir hom Papenkuylsfontein
aan die Swartkops aangeteken-nou deel van Noordeinde, Port Elizabeth - waar hy later gaan
woon. Daarby kom nog in 1778 Matjesfontein onder het Galgebosch en in 1784 Uitvlugt
gel: over de Koukie (R.L.R. 42, pp. 179 en 758.)
Op 14.10.1778 is hy korporaal van die afdeling Swellendamse dragonders wat in
Bruyntjeshoogte die goewerneur Van Plettenberg ingewag het (G.M. IV, p. 42). Ferreira was
ook by die ekspedisie van Muller en Holtzhausen in 1782 wat na Grosvenor-oorlewendes
gaan soek het (V.R.V. 34 (Grosvenor) pp. 174 en 184). Hy het blykbaar pal in Algoabaai op
sy plaas Papenkuylsfontein (Cradock Place, Korsten) gewoon, 4½ myl van die landingsplek
af. (Cory I, p. 83). Tot die einde van die oorlog was hy nog daar (Vgl. infra voetn. 270). Na
sy verbanning deur Janssens wou hy na Jagersbosch terug, maar dis hom geweier, en hy het
toe na Ruitersbos by Mosselbaai verhuis (infra voetn. 371) terwyl sy oudste seun, Ignatius
Petrus, die plaas einde 1803 weer gaan bewoon (V.R.V. 18 (Van Reenen) p. 72 voetn. 52;
B.R. 5, 4.4.1804, pp. 27-31 en B.H.D. III, p. 157). Die reisiger J.B.N. Theunissen
(Aantekeningen eener Reis ens., Oostende, 1824) sien dit in 1823 en beskrywe Jagersbosch
as ‘een zeer schone landhoeve’ (p. 10).
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een kloof gelegen bezichtigende alwaar wy een fonteyn vonden die tog thans byna
droog was; een drooge geul van hooge trapsgewyze leggende uytgeslotene
Klipsteenen, deed ons vermoeden dat dezelve 's winters veel water langs die weg
moet afvoeren.
Men vertoefde circa een uur of anderhalf, onze wagens afwagtende,225 welke in de
vlakte afkoomende ons spoedig ten middagmaale lokte; na twee uuren hier gelegen
te hebben volgde wy onze weg; de Lugt beloofde eene spoedige verandering in het
tot hier toe zo voordeelige weder; den Hemel betrok met donkere wolken en alvorens
wy een half uur verder gereden waren overviel ons een der zwaarste donderbuyen
vergezeld van stroomen regen en hagel welke ik my geheuge bygewoond te hebben.
De hooge bergen, wiens toppen bedekt en verduisterd wierden door het naderend
noodweer, wierden geheel zwart, het ligt zwaarmoedig en graauw; zware ratel slagen
deeden de grond onder ons geweldig dreunen, terwyl snelle sulpherachtige blixems
de donkere kruynen der klippen met veelvuldige terugkaatzingen vuurig ligtede - de
opeengestapelde ontelbaare hooge rotsen gaven zwaare grommende weergalmen der
vallende donderslagen: de lugt ronds en boven ons had de gloed en warmte van een
koolen vuur en werd op vier à vyf plaatsen, te gelyk door langschietende Blixems
verligt. Een iegelyk van het gezelschap verklaarde nimmer zulk een weer gezien te
hebben;226 de regen had ons tot op het gebeente toe nat gemaakt; by het overdryven
van de buy stak eene felle wind op, verzeld van continueele reegens.
Het bygeloof van eenige boeren gaf ons by deeze gelegenheid wederom ruyme
stof tot vermaak, misschien ook dat een kwaad geweeten angstige trekken op de
gezigten van eenige hunner verwekte, ten minsten een deezer. Een man van 45 jaren
oud, en die men moest veronderstellen wel boven kinderachtige bangheid verheven
te zyn, werd door den invloed van het weder zodanig in het naauw gebragt dat hy
het met geen mogelykheid te paard konde houden; aan de andere zyde had hy dog
te veel schaamte om het afstygen van zyn paard aan angst te willen toeschryven, en
gaf dus voor dat hy om de regen te ontgaan zig in de bosschjes wilde schuylen gelyk
hy dan ook de wyk nam onder eene kleine struyck die geen tien bladeren ter
beschutting konde aanbieden, een duydelyk bewys van 's mans verlegenheid.
Wy haastede ons aan eene plaats (zynde die van Jacobus Vermaak227 thans
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Van Jagersbosch was die reis heen en weer oor Kromrivier na Melkhoutkraal (bos/rivier),
Karreedouw, Assegaaibosch (uitspanning), Majoorskraal, Krommeriviersplaas en
Esschenbosch (B.H.D. III, p. 158). Die donderstorm het hulle waarskynlik oos van
Assegaaibosch getref, op die huidige plaas Essenbosch.
Die donderstorm het selfs Van Reenen beïndruk (V.R.V. 18, p. 72) en Janssens het dit so 'n
magtige gesig gevind dat hy op sy perd sit en natreën het sonder om skuiling te soek.
Het Esschenbosch van Jacobus Stephanus Vermaak, ged. 31.10.1756. (G.R. III, P-Z, p. 471).
Hy was van 1790 al daar. Die naam kom in 1752 by Beutler voor, as 'n staanplek van die
vroegste ‘togtgangers’ (B.H.D. II, p. 72). Dit word ook deur Thunberg en Masson vermeld.
Die nasionale pad en die treinspoor (met halte Essenbosch) loop nog oor die plaas.
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verlaten) te koomen en geraakte tegens half vyf uuren aan de zelve. Twee niet zeer
beste huisjes diende ons tot nachtquartier; wy betrokken een groote kamer, ligt en
lucht door de deur en voor het grootste gedeelte door de openingen van het dak
scheppende; dit belette egter niet om in de zelve onze matrassen te spreyen en heerlyk
te slaapen: de drooge kleederen deeden ons weldra de buy vergeeten, maar niet het
majestueuse van de donder en blixem. Wy zadelden 's morgens ten half zeven uuren
op van

[3 Mei 1803]
DINSDAG den 3e MEY en reeden een uur daar na door de Diep Rivier, gelegen
tusschen de plaats van Cornelis Vermaak228 en die van C.A. Muller;229 deeze rivier is
aldus genaamd uythoofde der hooge bergen welke zy tot oevers heeft, of schoon zy
deeze naam wegens het weinige water niet verdiend. De hoeve van Piet van Ceulen230
legd ook op een klyne afstand links van de zelve, gelyk Leeuwenbosch (zynde die
van Martinus Rensenburgs231 regts legd). Het was op deeze hoogte dat wy uitspanden
om onze maaltyd te doen; wy reeden deezen morgen door een minder klipachtig
egter heuvelachtig land, dat met veel kleyn wild zo als antilopes, wilde paauwen,232
faisanten etc., is bevolkt; na op de plaats van Rensburg twee à drie uuren vertoefd
en in de nabyheid eenige orabys (soort van bokjes)233 geschooten te hebben vervolgde
wy onze weg na Platjes Drift welke in de nabyleggende bergen haaren oorsprong
228
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Cornelis Tobias Vermaak (ged. 5.4.1750) is getr. op 22.5.1768 met Petronella Oosthuizen
en hertr. op 8.4.1781 met Aletta Maria Potgieter, jonger suster van Theodorus Potgieter (infra
voetn. 237). Geen nageslag word vermeld nie. (G.R. III, P-Z, pp. 58 en 471). Sy plaas was
De Twee Fonteynen gel: op de hoek van d' Esschenboschberg, reeds in 1770 vir hom
aangeteken (R.L.R. 40, p. 90). Hy was 'n redelik vermoënde man wat teen 1804 behalwe
bogenoemde, nog 4 plase op sy naam gehad het (B.R. 52, p. 678). Sy jonger broer was
Jacobus Vermaak van die aangrensende plaas Esschenbosch.
Die amptelike joernaal (G.M. IV, p. 127) gee aan ‘G. Muller’. Geen Muller is teruggevind
wat hierdie plaas 't Leeuwenbosch, in dié tyd bewoon het nie. Maar Stephanus Ferreira van
Klipheuvel se seun, Antonie Michael Ferreira, het in 1803 daar gewoon en Lichtenstein
(V.R.V. 10, p. 273) sê Leeuwenbosch was sy plaas. De Mist (B.H.D. III, p. 158) vertel ook
van die ‘vriendelijkheid en aandoening’ waarmee A.M. Ferreira hulle ontmoet het op 5.1.1804.
Op hierdie plaas sluit die pad van Assegaaibosch se kant by die huidige nasionale pad van
Knysna na Humansdorp aan wat ongeveer die verdere roete was na Plaatjesdrift.
Lees: Piet van Beulen (G.M. IV, p. 127) wat sy vader se plaas Hartebeestefontein (aan)
Krommerivier over de Dieprivier (aangeteken 1779) bewoon het (R.L.R. 41, p. 164), noord
van die landweg na die Gamtoos, tussen die huidige spoorweghaltes Salielaagte en Billson.
Petrus Johannes van Beulen (of Van Belen), ged. 11.2.1759, is getr. met Johanna Magdalena
Scheepers. Hy was lid van die Grosvenor-ekspedisie in 1782-1783 (V.R.V. 34, (Grosvenor)
p. 186). Oor die familie Von Böllen uit Dithmarschen, Hoge (a), p. 38.
Dit is foutief: Leeuwenbosch het nie aan Van Rensburg behoort nie en was ook nie regs van
die pad nie. Die uitspanplek was waarskynlik op die huidige Dieprivier (tans HU 1.19). Die
plaas regs was dan Diepriviersmond (HU 10.3) en die bewoner Marthinus Philippus van
Rensburg, ged. 13.5.1742 (G.R. III, P-Z, p. 127). Hy word glad nie deur Van Reenen genoem
nie.
Die gompou, Ardeotis kori kori (Burchell) of die veldpou, Neotis denhami (Children).
Oribi; oribie of oorbietjie, Ourebia ourebi ourebi; volgens Lichtenstein en Burchell, Antilope
Scoparia.
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neemd.234 Het land bleef even heuvelachtig, maar de rechts leggende hooge bergen
welke zig zonder einde van Hottentotsch Holland af in de geheele lengte van de kust
langs de t' Sietsiekkamme heen strekt, neemd hier in de vlakte een einde.235
Wy zagen op een geringe afstand de plaatsen van Herm. Karsten, aan Plaatjes
Drift geleegen,236 en ter slinke hand die van Theodorus Potgieter aan Diep Rivier;237
zonder iets van aanbelang t' ontmoeten doorwaden wy tegens 5 uuren een arm van
de Zeekoe Rivier aan welks linker oever dadelyk de plaats van Jacob Kock legd:238
wy wierden hier ontfangen door Theodorus Potgieter, welke de zelve thans bewoond
wyl de eygenaars voor de Caffers zyn gevlugt. De meeste der plaatsen die wy heden
in onze weg zagen zyn verlaten door deszelfs voorige bewooneren, welke echter
zodra de inwendige rust eens beter gevestigd zal zyn, na hunne goederen wenschen
terug te keeren.
Wy namen alhier ons verblyf en werden door de lieden zoo goed doenlyk
ontfangen; het ontbreekt de landlieden die wy ontmoeten niet aan goeden wil, veele
zyn echter door de jongste onlusten onvermogend geworden. De meeste woonhuysen
zyn verschanst met hooge wallen, eenige der zelve hebben van nut geweest; de
Caffers verwoesteden dog by verkiezing de gefortificeerde
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Plaatjesdrift se noordoostelike baken grens aan die huidige Humansdorp. Moontlik is na
‘Platjes drift’ hier enkele woorde uitgelaat wat op die oorsprong van die Zeekoerivier
betrekking kon hê. Die teks van die joernaal (G.M. IV, p. 127) is ook onduidelik: Platjesdrift
is 'n drif in die Zeekoerivier en dis die oorsprong van die rivier, nie die drif nie, waarna
verwys word.
Die Karreedouwberge wat by Witkleibos doodloop.
Die enigste persoon wat met ‘Herm. Karsten’ vereenselwig kan word, is Johannes Hermanus
Carstens, ged. 12.6.1751 (G.R. I, A-J, p. 143), maar hy was woonagtig in die Swartland op
Vogelstruysfontein (R.L.R. 25, p. 365). Dis nie onmoontlik dat hy ook hier 'n plaas kon
gehad het nie. De Platjes drift gel: aan de Zeekoe drift is egter ongeveer 1792 aangeteken
vir Johannes en Theodorus Potgieter (R.L.R. 42, p. 115).
Theodorus Potgieter (Theodorusseun) van die plaas De Diepe Rivier gel: over de Kromme
Rivier wat in 1766 vir sy vader aangeteken is (R.L.R. 42, p. 759).
Theodorus (Doris) Potgieter was 'n oom van die latere Voortrekkerleier A.H. Potgieter. Hy
is ged. op 21.10.1753 en getr. 22.10.1780 met Martha Maria Ferreira, die oudste dogter van
kmdt. Petrus Hendrik Ferreira (G.R. I, A-J, p. 231 en III, P-Z, pp. 58 en 60). Doris Potgieter
het aan die meergemelde Grosvenor-ekspedisie van 1782-1783 deelgeneem (V.R.V. 34,
(Grosvenor), pp. 188 en 195 voetn. 73). Volgens sy opgaaf (J. 90, Swellendam, 1803) was
hy 'n welgestelde man; hy maak van die geleentheid gebruik om aan Janssens op 3.5.1803
(blykbaar op Jacobus Kock se plaas) namens die inwoners aan Zeekoerivier 'n adres aan te
bied waarin om 'n landdros en kerk gevra word en op die gevaarlike pont oor Gamtoosrivier
gewys word. (Aanwins 709 (Humansdorp), Kaapse Argief). Vgl. ook sy testament (M.O.O.C.
7/66 fol. 28) waaruit blyk dat hy teen 1813 oorlede is.
De Zeekoerivier aan 't houteniqualand over de Attaquaskloof waar weiregte op 5.10.1765
toegeken is aan Jacobus Kock (R.L.R. 19, p. 95). Hierdie Johannes Jacobus Kock (Cok, Kok)
uit Sachsenhausen in Waldeck is ongeveer 1786 oorlede en was die bouer van die opstal
waar hy 'n vooruitstrewende boerdery gehad het en dikwels reisigers onthaal het (Vgl. Forbes,
deel I, p. 216 en Hoge (a), p. 210). In 1803 was Johannes Jacobus Kock (Kok) die tweede
jongste seun, ged. 17.10.1762, eienaar van die opstal. (G.R. II, A-O, pp. 136-137).

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

55
hoeven zo zy er by konden koomen boven de blootleggende waar uyt wy aflyden
dat zylieden nog geen vrienden van de vestingbouw waren en de zelve in hun land
nog niet beoeffenen.

[4 Mei 1803]
WOENSDAG den 4e MEY hielden wy rustdag239 welke werd benuttigd om de mond
van Kromme Rivier te gaan bezichtigen, op de doorwaad plaats is de zelve zeer breed
en loopt zelden zoo laag af, dat het voor iemand die de weg niet weet, raadzaam is
zonder geleide de zelve te passeeren. Men ryd eerst een goed eind dwars en dan in
den midden der lengte der rivier na de mond of eindelyk weder dwars over na den
oever, de tyd der ebbe waarneemende.
Wy bezogten de aan de Rivier leggende plaats (Welgeleegen) van de weduwe
Potgieter,240 vertoefden echter zeer kort aldaar en gingen langs de rechter oever der
rivier tot aan deszelfs uitwatering af, welke in de baay de naam van de Kromme
Riviers baay dragende, uitloopt. Deeze stroom heeft weder het ongeluk van al de aan
ons tot hier toe bekende Afrikaansche Rivieren; namentlyk om door dwars
voorleggende zandplaaten eeuwig geslooten te blyven; den uytloop van het water
geschied tusschen een menigte banken en by vloed over de zelve. Het strand in de
baay is hier vlak; de sterke branding doet echter vermoeden dat er voor de Rivier in
zee nog meer plaaten leggen; er is maar eene plaats heel regts in de baay geleegen
daar chaloupen des noods met moeite kunnen landen: een gestrand en hier nog in
stukken leggend wrak van een boot bewysen het moeilyke landen alhier. Wy
vergeleken hier weder onze kaarten en bevonden die van Dumenil241 de beste strekking
aan te duiden; de hoeve van J. Kock,242 ons tegenwoordig verblyf, legd echter niet
wel aangeweezen. Wy hebben op de plaats zelve de waarlegging243 der plaats ten
aanzien van de Zeekoe Rivier en de loop der zelve veranderd en aangeteekend.
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G.M. IV, p. 128: ‘...hielden de wagens rustdag van welke wy profiteerde om de mond van
Kromme rivier te gaan bezigtigen...’ Die rit was dus in 'n suidwestelike rigting, terugwaarts
na Kromrivier.
Op die suidoewer van die rivier, 2 myl van die kus. Frederik Potgieter (oom van Theodorus)
het in 1767 aangeteken gekry Welgelegen gel: aan de kromme rivier aan de andere syde van
syn plaats get. Goedegeloof (R.L.R. 43, fol. 54). Op die kaart kom dit tans nog voor as Goede
Geloof (UIT 2.16). Frederik Potgieter (ged. 11.6.1724) se tweede eggenote was Maria
Magdalena Landman met wie hy op 7.4.1765 getroud is (G.R. III, P-Z, pp. 54-57). Oor hom
ook Aanwins 455, Dundas (Mellville) Papers, nr. 26, in die Kaapse Argief (waarop mnr. P.
Craill van Kaapstad welwillend die aandag gevestig het).
François Duminy (supra voetn. 176) het Sint Francisbaai in 1786 in kaart gebring. Sy kaarte
word bespreek deur C. Koeman, ‘Nieuwe Bijdragen tot de Kennis van Zuid-Afrika's
Historische Kartografie’, in Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardrykskundig Genootschap, deel
LXIX, (kaart nr. 163, Kaapse Argief), pp. 73-95 (1952).
Vgl. oorspronklike ‘Nieuwe Kaart van den Zuydelyken Oever van Africa strekkende van St.
Helena Baay tot de Algoa of Zwartkops Riviers Baay...ge-eindigt in den jare 1790 op Order
van den Heere Gouverneur van de Graaff’.
Zeekoerivier se opstal het aan Groot Zeekoerivier gelê, op die noord-oewer en waarskynlik
waar nou die Chalten-padoorgang by Aloe Ridge is, die ou deurgang wat Beutler in 1752
gebruik het. (Forbes, deel I, p. 216).
Presiese ligging.
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Het was ruim eetentyd toen wy weder gekeerd waren; na het zelve stelde de
Gouverneur tot tydpasseering en vermaak der jonge lieden van de Commando's een
prys voor die geene welke met een kogel op eene zekere afstand in het wit zoude
schieten; het meerendeel dezer jonge Afrikanen zyn goede schutters: zy gaven hiervan
heden verscheide kleine proeven. Den avond bragten wy met schryven door terwyl
de jonge luy zig met dansen vervrolykten, daar ik ongelukkig deeze maal uythoofde
van het menigvuldige schryfwerk geen deel in konde neemen dat my te meer leed
deed daar het gezelschap uit zeer lieve nonjes244 bestond welke expres om de Generaal
te zien uyt de buurt waren gekomen.

[5 Mei 1803]
Des morgens van DONDERDAG den 5e MEY, namen wy weder onze weg aan, over
de voor ons leggende hooge rug, aan welkers overzyde aanstonds de plaats van
Hermanus Pietersen aan de Kleine Zeekoe Rivier is leggende;245 wy gingen een
ogenblik van de paarden om de famille te groeten; tegens by na elf uuren kwamen
wy ter plaatse Cabeljauws Rivier genaamd, leggende aan de Rivier van dien naam
en behoorende aan de weduwe Jacob Kritsinger,246 welke ons ook noodigde
aftestappen: wy deeden dat kort, na de rivier, die niet veel te beduiden heeft
doorgetrokken te zyn, en reeden na des zelfs mond, een quartier uur van daar gelegen.
Deeze is gelyk alle andere van vooren met zandbanken gesloten, laatende aan de
regte oever eene naauwe ondiepe en niet bevaarbare uitwatering over; voorts is de
mond niets dan eene verlenging van het strand der zee.
Een uur of anderhalf van daar hielden wy ons middagmaal. De Gouverneur schreef
hier een brief na de Algoa Baay ten einde den Major Van Gilten van het 5e Bataillon
van Waldeck aldaar commandeerende te informeeren dat wy spoedig dagten aan te
koomen;247 terwyl wy hier uytgespannen legde, kwam
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Nôientjies: een van die weinige Afrikaanse woorde in die handskrif. Dis nie duidelik watter
skryfwerk Paravicini dié aand verrig het nie; daar is geen amptelike stukke met dié datum
onder die reisbriewe nie.
Waarskynlik die stamvader Hermanus Pietersen se seun Hermanus (ged. 24.5.1739) en getr.
op 24.3.1765 met Johanna van Belen (van Beulen), of hulle seun Hermanus Johannes, ged.
22.5.1768 (G.R. III, P-Z, p. 22). Die plaas aan weerskante van Klein-Zeekoerivier sluit die
kus in van die riviermonding tot verby Jeffreysbaai en Noorskloofpunt (HU 7.2: Klein
Zeekoerivier en Zeekoerivierhoek).
De Kabeljauwsrivier gelegen aan de andere zyde van de Kromme Rivier is oorspronklik in
1765 aangeteken vir Jacob van Reenen, die vader van D.G. van Reenen (R.L.R. 18, p. 467).
In 1779 is dit oorgeneem deur Jacob se seun, Willem van Reenen (R.L.R. 26, p. 67), en in
1791 deur Johann Jacob Kritzinger, een van die twee Kritzingerstamvaders, getr. (2de huwelik)
op 16.7.1786 met Hester Ferreira (weduwee van Andries du Preez), die jongste van die
Ferreiragesin van tien van wie die kmdt. P.H. Ferreira die oudste was. (R.L.R. 41, p. 212 en
G.R. I, A-J, pp. 231-233 en II, A-O, p. 168).
Bevelvoerende offisier van die garnisoen wat pas met die skip De Spion (onder bevel van
kol. en kaptein-ter-see Siccama) in Algoabaai aangekom het. (B.H.D. III, p. 218). Die uitgewer
van die amptelike joernaal noem hom gewese ‘Kamerheer van de Vorst van Waldeck’ (G.M.
IV, p. 129 voetn. 1). Carl von Gilten, afkomstig uit Hannover, het tot einde 1803 in Fort
Frederick die bevel gevoer toe hy deur Janssens na Kaapstad ontbied is. (B.R. 40, p. 145:
Janssens/Von Gilten, 12.10.1803). Daar is hy op 16.12.1804 in die ouderdom van 38 jaar
oorlede as luit.-kol. van die 5de bataljon Waldeck (M.O.O.C. 6/2, Doodregister, en V.R.V.
11 (Lichtenstein) p. 184).
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een wagen aan welke twee dagen te vooren van Thomas Fereyra248 uit de Algoa Baay
was afgezonden, om in dit district by zyne famille provisien van meel &a te haalen;
de voerlieden verhaalden ons, dat reeds verscheide dagen geleden het eerste schip
der Expeditie na de Algoa Baay (voorbeschikt om bezetting van het Fort Frederik
van de Kaapstad overtevoeren) met 's lands brik van oorlog de Spion was ter rheede
gekoomen, dog het hoekerschip de Verwagting nog niet was opgezeild.249
Tegens vier uuren circa zagen wy de Chamtouwsche Rivier250 voor ons leggen aan
welke oever wy onze tenten sloegen en ons camp voor die nacht vestigden:
geduurende dit laatste traject zagen wy voor het eerst de noordsche doorn,250a een
boom van veele schoonheid; een snede met een mes overlangs de boom door de
buiten bast gedaan sprong uit de zelve een groote menigte witte sap, juist als vette
melk, welk sap men ons verzekerde zeer zwaar vergif te zyn; wy hadden in het camp
een goed vuur aangemaakt; niet ver van daar hadden de Hottentotten en dryvers der
wagens het hunne.
Zy speelden op hunne wyze met de kaart, welke bestaan uit zeer kleine stukjes
hout die zy tusschen de vingers verbergen; ik zal zoo veel ik heb kunnen te weten
koomen en begrypen, hun spel hier ter neder schryven. Zy zitten zo veel er zyn op
hunne hurken rondsom het vuur, ieder een stuk der bovengezegde houtjes in de hand
houdende, de eene helft der speelers by den aanvang in de rechte en de andere in de
linke hand. De knaphandigste begind dan met allerly gebaarden naaktuitgekleed in
de hottentottsche taal onbegrypelyk gaauw te praaten en zyn houtje van de eene in
de andere hand te gochelen, makende allerly grimassen, buygingen, draayingen en
contorzien en zulks tegens den tegens hem overzittende, die het zelfde doet; na lange
tyd hier mede met veel agiliteit aangehouden te hebben, toond een van beide in eens
zyn hand met het houtje. Zo den anderen dan het zelve in de verkeerde hand heeft
of tusschen een andere vinger heeft dan zyn tegenparty, is deeze overwonnen, dog
dan is het spel nog niet ten einde; de overwinnaar moet dan de geheele rey (aan zyn
overzyde) hebben gewonnen om triomphant te zyn; dit maakt dat zy alle te saam
praaten, zig wringen, stampen, en de allerbelachlykste postuuren aannemen. Zodra
men verliest teld men op zyne reeds verwonnene een agteruyt, dus kan dit spel zeer
lang duuren; die geene die gansch de rei af verliest, word

Ferreira het op hierdie tydstip by Fort Frederick tydelik sy verblyf gehad (Sien infra voetn.
270).
249 Twee skepe is gebruik om Von Gilten en sy garnisoen na Algoabaai te vervoer: De Spion
en De Verwachting, ‘hoekerschip van den Asiatische Raad groot 300 lasten’ met Daniel
Correch as kaptein. (B.R. 100, De Mist/Staatsbewind, 9.6.1803).
250 Die Gamtoosrivier waar die distrik Graaff-Reinet begin het. Die deurgang was laer af as die
huidige pad, ongeveer drie-kwart myl nader aan die see. (Vgl. E.J. Gerryts, Humansdorp se
Groei en Bloei, 1849-1949, p. 142).
250a Noor(d)sdoring: Euphorbia stellaespina. (Vgl. Nienaber, pp. 403-404).
248
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zyn houtje met veel gebaarden en keelgorgelen verbrand en de overwinnaar met veel
statie op de grond gelegd en met alle de kleederen van het daar aanweezige gezelschap
overdekt.
Of het nu verkieslyk is te overwinnen of overwonnen te worden, laat ik ter
beoordeeling over; ik voor my zoude het voor eene benaauwde straf aanzien op zulk
een wyze voor myne handigheid beloond te worden; ook toen de arme held onder
zyn lauwren uytkwam liep hem het sweet met stralen van het lichaam. Dit is het geen
wy 'er van konden ontwaren: het spel animeerd hun sterk; zy ontdoen zig van hunne
kleederen om des te handiger te buigen en duiken.
Zittende te souppeeren kwam een Hottentot aan de tent ons waarschouwen dat er
een zeekoe (Hyppopothamus) de rivier af kwam zakken. Een ieder liep met snaphanen
na buyten om dit gedrogt te dooden; wy hoorde by tusschen posen van twee à drie
minuten het snorken en zuchten, als moetende dit dier telkens de kop boven water
steeken om adem te haalen; veele der jonge lieden reeden een eind langs de rivier
op, dog zonder gevolg. Eenige zagen het buiten bereik van het geweer, over de in
de rivier leggende droogtens251 loopen makende een grommend zuchten en steunend
geluyd. Tegens agt uuren maakte eenige der jongelieden van de toen zynde ebb
gebruik om de rivier te passeeren; die egter de weg in dezelve niet kend loopt gevaar
in de uitgespoelde gaten te verdrinken, gelyk zulks tydens de Engelsche bezetting
eenige maalen aan ordonnancen die na Graafreinet gezonden werden, is overkomen.

[6 Mei 1803]
VRYDAG den 6e MEY begonnen wy de drift overtetrekken; de kommandanten en
andere lieden hadden de beleefdheid hunne wagens voor te laten ryden om de weg
te baanen ende ondiepste plaatsen te zoeken; ook kwam toen het water nog hoog in
de wagens omdat de rivier lang na niet afgeloopen was. Dit moest egter alzo
geschieden om dat de groote menigte wagens anders niet in eene ebb tyd over zoude
gekomen zyn; toen deeze wagens alle in de rivier stonden en de zelve agter elkanderen
in des zelfs lengte afzakten om na beneden weder dwars overteryden, was het gezicht
en de indruk van zulk eene overtocht alleen eene dagreize waardig. Hier zag men
een troup slagtrunderen onder geleyde van drie à vier kleine Hottentotten de stroom
overzwemmen, daar weder een kudde schapen zich met vreesachtigheid voortstuwen
en somwylen in de rondte zwemmen; hy die het eerste zulk een rivier overgaat loopt
altyd veel gevaar, wyl menigwerf verspoelingen en gravingen der zeekoegaten de
weg door de rivier telkens doet veranderen.
Voorheen was de Chamtoush Rivier de grensscheiding der Colonie en het waare
te wenschen dat zy nimmer overschreeden ware geweest; dan, tydens de Gouverneur
Van Plettenberg, heeft men onze bezittingen tot aan de Groot-Visch Rivier uitgestrekt,
en zedert van het land tusschen deeze en die rivier
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Sandbanke.

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

59
gelegen een nieuw district onder de naam van Graaf Reinett aangelegd.252
Wy zetten allen gelukkig voet aan land in dit district; reeds by den aanvang van
onze verdere togt nam het landschap een andere gedaante aan; de weg loopt over
een heuvelachtig kronkelend terrein, op welks toppen en laagtens verscheide kleine
boschjes boomen staan; hoe zeer het ook buiten het saizoen der bloemen is, zyn deeze
boomen en struyken als bedekt met bloeiende klimop van allerlei soort en couleur
en eene menigte sterk riekende bloemen; wy verzamelde voor de aardigheid van
ieder soort een trosje; een uur van de rivier hielden wy halte en wel op een zeer fraaye
plaats, gelykende in het groot veel na een Engelsch wel aangelegde thuin,253 met
mooye begroeyde heuvels aan welkers voet een groote uitgestrekte kom zoet water
legd. Het is een schoon, ja pitoresque gezicht de wagens op eene distantie over de
sterkhellende wegen die laag langs het water leyd, te zien aankoomen.
Wy hielden ons middagmaal onder eenige boomen en vervolgde toen onze weg;
in de nademiddag togen wy nog over een spruitje, Matjesgoedfontein genaamd,254
denkelyk om de biezen welke alhier in menigte groeyen. Een uur daar na zagen wy
links van ons nog een dito stroom, Boterfonteyn genaamd. Wy reeden over de
heuvelen kort langs het strand; eenige jonge lieden en de commandanten vermeenden
in zee een schip te zien dat cours naar de zyde van de Algoa Baay zette; wy deeden
ons best het zelve insgelyks te ontwaaren dog vergeefsch. Wy naderden de bergen
tusschen welke de Van Stadens Rivier heene vloeyd, en reeden na de laagte van eene
hooge rug, die steilte genoeg had om ons te noodzaken te voet na beneden te
marcheeren; wy deeden zulks en bevonden ons aan den oever van de rivier die zeer
zoet en verkwikkend water afvoerd: hier stelden wy onze tenten neder ten
nagtverblyf.255

[7 Mei 1803]
ZATURDAG den 7e MEY, de reis vervorderende waren wy niet weinig verbaasd dat
het Van Stadens Riviertje dan men aan den voet van ons camp
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Die Gamtoosrivier is op 26.4.1770 as grens van die volksplanting vasgestel en op 30.8.1786
as grens tussen die distrik Swellendam en die nuwe distrik Graaff-Reinet (Vgl. Kaapse
Plakkaatboek, III, pp. 76, 92 en 186-187).
Van die Gamtoos het die reisroete oor die Loerierivier gegaan na die plek wat in talryke
reisjoernale o.a. van Swellengrebel, Van Plettenberg, Le Vaillant en Barrow, Lichtenstein,
Burchell en Latrobe as 't Galgenbosch aangedui word (tans Thornhill en die
Longmore-bosreservaat). Dit het reeds sy naam gehad toe Beutler in 1752 daaroor verklaar
het dat ‘alsoo genaamt (is), omdat, eenige der togtgangers haare naamen in de boomen
gesneeden hebbende naderhand door andere een galg daar boven gesneeden is geworden,
sijnde dit een groot en considerabel bosch...’ (G.M. III, p. 282).
Matjesfontein gel: onder 't Galge Bosch over de gamtouws Rivier, geleë oos en suid van
Galgebos tot aan die Van Stadensrivier. Dit was al in 1776 tydelik aan Thomas Ignatius
Ferreira op ordonnansie gegee (R.L.R. 25, p. 377) en toe later aan D.G. van Reenen. Die
plaas se ander naam was Strandfontein (soos dit nou nog aangedui word) en dit het tot aan
die see gelê. (Tans UIT 2.3).
Die nagverblyf moes by die ou wadrif naaste aan die see gewees het op ‘de Caffers Kraal
gel: aan de overzijde van Van Stadesriviers wagendrift’ (R.L.R. 42, p. 153). Die huidige
pad- en spooroorgang is meer noordelik, by Witte Klip.
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overmoest zodanig diep was op de plaats van de drift, dat de waagens hooger water
in kregen dan daags te vooren by het overtrekken van de Chamtoush Rivier: de reeden
hier van was dat de mond van het stroomtje gansch door zand bezet was, en dus
afloopend water had opgestopt. Diegeene van het gezelschap welke te paard waren
waaden hooger op daar genoegzaam geen water is en trokken door bosschen een
berg over daar voorheen een wagenweg was geweest, maar thans onbruikbaar en
zelfs voor de losse paarden zeer moeilyk.
Op het hoogste dezer weg gekoomen, hadden wy juist een gezicht der rivier op
het tydstip dat onze wagens met de ossen slachtvee enz: passeerde dat gansch geen
onaardig gezicht opleverde: in het bosch dat wy doorreden vonden wy weder eenige
noordsche doorneboomen.256 De wagens hielden de ordinaire weg maar het gezelschap
te paard sloeg rechts af na de plaats van Christiaan Vogel alwaar de bekende ontdekte
loodmyn gevonden wordt.257 Te vergeefs zogten wy na dezelve, en wyl wy niets
vonden dat de juiste plaats aanduyde besloot men verder te gaan en nader uit de
Algoabaay onderzoekers af te zenden. By de zo evengenoemde plaats van Vogel
(thans onbewoond) verwelkomde ons een menigte baviaanen die even egter niet
onder schot kwamen; de weg liep door ongelyk leggende gras volle velden. Wy togen
drie maal de kronkels van de Braakrivier258 over, togen wyders langs eene mooye
ronde water kom (hier te lande valley geheeten)259 en hielden halte op eene kleine
afstand der genoemde rivier. Vandaar opbreekende vermoeden wy dat het voor ons
leggende veld goed van wild moest voorzien zyn wyl de commandanten en verscheide
der jonge Lieden om het spoedigste voor uitsnelden en wy
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Die geselskap moes oorkant die rivier op die plaas Rietfontein van Ignatius Johannes Muller
gewees het, maar dit word nie vermeld nie. (Vgl. B.H.D. III, p. 159). Daarvandaan het die
groep te perd seewaarts gery na Buffelsfontein.
De Buffelsfontein aan d'oversyde van Van Stadensrivier, geleegen aan de Kruys Rivier, is
op 8.7.1776 op ordonnansie gegee aan Johann Christian Vogel, seun van die stamvader van
dieselfde naam, ged. 28.3.1751 en getr. op 24.4.1768 met Jacomina Potgieter (G.R. III, P-Z,
p. 516).
Barrow se boek (I, pp. 91-92) was waarskynlik die aanleiding vir die belangstelling in die
lood op Buffelsfontein wat hy beskryf het as ‘of that species known by the name of galena,
or lead mineralized with sulphur’. Hy het dit 5 myl oos van Van Stadensriviermond aangetref.
Lichtenstein (V.R.V. 10, pp. 283-284 en B.H.D. III, 160) het begin 1804 ook die loodmyn
ondersoek. Toe was Vogel se huis nog afgebrand en onbewoon. Kort daarna is die myn
ondersoek deur 'n deskundige, Adolf A.F.W. von Danckelmann wat 'n verslag geskryf het
(B.R. 95, p. 154 e.v. en B.R. 8, Resolusies, pp. 2237-2238).
Later is die lood deur die maatskappy Maitland Mines ontgin wat die grond nog besit. Vgl.
die amptelike verslag deur die geoloog Andrew Wyley aan die Kaapse regering (1855):
Reports on Maitland Mines (Lead and Copper) near Port Elizabeth (G.5-'56). Ook lêer S.
88/6, Maitland Mines, Buffelsfontein, Kantoor van die Landmeter-generaal, Kaapstad.
Die Brakrivier, nou Maitlandrivier.
Die ronde vlei is die Kragga-Kamma, 'n Hottentotse naam wat in Hendrik Swellengrebel se
joernaal gegee word aan die hele ‘uytsteekende hoek-lands tusschen de Zwartkops en Van
Staadensrivier’. (G.M. IV, p. 26). Vgl. ook L.F. Maingard, ‘Kragga-kamma - origin of the
name and early history’, Africana Aantekeninge en Nuus, deel 14, nr. 8, Des. 1961, pp.
291-292.
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kort daar op een menigte geweerschooten hoorden vallen en van tyd tot tyd
struysvogelen en antilopes voor ons over zagen loopen. Tegens den nademiddag
sloegen wy ons camp op de verwoeste plaats van de weduwe Maray260 neder.
Des morgens vroegtydig was ik op last van den Gouverneur vooruyt gereeden om
aan de Algoabaay het naderen van onze Caravane bekend te maaken,261 en ik was
juyst terug gekeerd, toen een expresse uyt de Kaapstad afgezonden, ons een groot
paquet brieven aanbragt, die des te aangenamer waren daar de zelve meest van onze
familles en tevens onderscheidene depeches by waren van den Commissaris Generaal,
de Commandant der troupes, etc. Zy waren te meer belangryk daar deeze tydingen
uit het moederland inhielden.262
Een der jagers kwam het hoofd met de schoonen hoorn van een groot door hem
geveld Hartebeest263 brengen; byna te gelyk kwam een der kommandanten opdagen
met de beste veederen van een geschooten groote mannetjes struysvogel.

[8 Mei 1803]
ZONDAG den 8e MEY reeden wy tegens half negen uuren van onze legerplaats; een
half uur later kwam den heer Major van Gilten ons te gemoet;264 zyn Edele verhaalde
dat het brikschip de Spion reeds zederd drie weeken met 50 jagers van Waldeck in
de baay gearriveerd, en ook reeds weder Kaapwaards was afgezeild. Den Major
roemde uitermate de goede behandeling van den Kapitein ter Zee Sicama265 aan boord
jegens hem en de Troupes, als mede zyne yverige medewerking om de zaken ter
dezer plaats te beschikken, zoo wel door het voorlopig proviandeeren, als in andere
beredderingen welke tot welzyn
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Die roete van Van Stadensrivier het effens suidoos geloop, noord van die spoorweg langs,
by Geduldsrivier verby na Hartebeestfontein van Barend Daniël Marais, ged. 27.3.1768 en
op 22.10.1786 getr. met Aletta Frederica Vogel, 'n suster van J.C. Vogel van Buffelsfontein.
Die plaas is tans o.a. die gebiede Bushy Park en Parsonsvlei wat deel van Port Elizabeth is.
Van Reenen (V.R.V. 18, p. 78) sê Paravicini het eers op Sondag, 8 Mei, gery, maar dit is
klaarblyklik foutief. Hy het op 7 Mei vertrek en pos wat oorsee na Algoabaai gestuur was,
vooruitgestuur na die kamp. Die oggend van 8 Mei het hy saam met Von Gilten teruggekeer
en Janssens onderweg aangetref. Pos uit Kaapstad het intussen oorland by die kamp aangekom.
Onder die pos deur kapt. Siccama van De Spion gebring en deur Paravicini in die baai
aangetref, was briewe van Mr. J.P. de Medembach Wakker, lid van die Politieke Raad, die
1ste sekretaris, J.H. Neethling, die 3de sekretaris, Mr. Coenraad J.G. Copes van Hasselt, die
militêre ouditeur, J.A. Truter (die latere sir John), en die kaptein-adjudant J.F. Benaij (G.M.
IV, p. 133).
Die amptelike briewe is op 30.4.1803 deur De Mist afgestuur (Vgl. B.R. 93, nr. 44, p. 358).
Alcelaphus caama caama (G. Cuvier); Kaapse of rooihartbees.
G.M. IV, p. 133: ‘Het was circa halftien toen de major von Gilten en capt. Paravicini ons
tegemoete kwamen...’
Vgl. Von Gilten se verslag, 11.5.1803 (B.H.D. III, p. 225) en Janssens se opmerking oor
Siccama: ‘zyn naam is by de Waldeckers in zeegening’. (Ibid., p. 218).
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van het Detachement konde verstrekken; ook vonden wy alles wat door zyn Edele
en den Major van Gilten hier was gedaan in de best mogelykste ordre.266
Het hoekerschip De Verwagting, was nog niet te voorschyn gekomen; verscheide
lieden vermeende daags te vooren by herhaalde maalen uit zee canonschooten te
hebben gehoord, hetwelk door 't Fort Frederik was beantwoord geworden; men had
dus hoop dit een seyn van laatst genoemd schip zoude zyn en hetzelve weldra zoude
opdagen. Het was byna elf uuren toen wy het Fort en blokhuys te zien kreegen en
kort daarna aan het Commandants huys in de Algoabaay van onze paarden steegen.267
Hetzelve is een door de Engelschen gebouwd proper268 huis met vier appartementen:
de Gouverneur vestigde er zyne residentie en gaf eene der kamers ter myner wooning
en bureaux, syn hoog Edele deed een wandeling naar het strand en den oever van de
Baake rivier,269 bezag het onderste aldaar gelegen blokhuys, dat in een redelyke goede
staat is, gelyk generalyk de meeste der hier staande landsgebouwen: het Fort dat
boven op den top van een berg legd, en de landingsplaats, rivier en omleggende land
gedeeltelijk commandeerd, werd heden niet bezichtigd, wyl de Major van Gilten
rapport deed dat zyn Edele een der landlieden, namentlyk Thomas Fereyra270 daags
te vooren, wegens verregaande brutali266
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Oor die garnisoen deel De Mist amptelik mee (B.R. 109, De Mist/Janssens, 22.3. 1803) dat
hulle gestuur is ter wille van sy veiligheid en sy posisie teenoor die Kaffers en ‘onze eigene
Ingezeetenen’.
Die Fort Frederick (tans 'n historiese gedenkwaardigheid) op die hoë noordoewer van die
Bakensfivier deur genl. Dundas in Augustus 1799 opgerig en vernoem na Frederick, hertog
van York. Vgl. kaarte in die Kaapse Argief: V.C. 232 (1 tot 5); V.C. 200(a) en V.C. 190(c):
Military Sketch of the Post established at Algoa Bay. Verder Cory I, pp. 100-101; Theal,
Records III, pp. 16, 56, 61, 63, 65, 379 en 482; V.R.V. 10 (Lichtenstein) pp. 286-288, en
Die Gedenkwaardighede van Suid-Afrika, Kaapstad, 1949, pp. 56-57.
Van die fort, soos gesien uit die suidooste, van die seekant af, het Paravicini die skets gemaak
wat na p. 63 in die handskrif ingevoeg is. Byskrif: ‘Fort Frederik aan de Algoa Baay’. Sy
skets is ook deur Ludwig Alberti gebruik as frontispies vir sy boek (De Kaffers aan de
Zuid-Kust) en as plaat nr. 4 van sy album Zuid-Afrikaansche Gezigten, gegraveer deur L.
Portman en met byskrif, ‘Gezigt van het Fort Frederik en verder Militair Etablissement aan
de Algoa-baai, op de Zuid-Kust van Afrika.’ Lichtenstein het dieselfde skets in sy boek
afgedruk maar met byvoeging van die De Mist-kavalkade op die voorgrond (Vgl. V.R.V.
10, na p. 288).
Netjies.
Die Bakensrivier, waar vaandrig A.F. Beutler op 14.5.1752 hom besig gehou het ‘met 's
Comps. merk bij de mond deeser riviere op een heuvel te plaatsen...’ (B.H.D. II, p. 27).
Hoewel hy sy plaas in Langkloof gehad het, was Ferreira se woonplek van 1776 af
Papenkuylsfontein (of Klein Papkuilsfontein) wat hy op 17.4.1776 op sy naam gekry het,
ongeveer 4½ myl van die latere Fort Frederick aan 'n klein riviertjie (Ferreirasrivier) suid
van Swartkopsmonding. (G.M. IV, pp. 21-23 en R.L.R. 78a, p. 578). Die plaas kom later in
besit van Frederik Korsten wat die opstal Cradock Place oprig (J.J. Redgrave: Port Elizabeth
in Bygone Days, Wynberg, 1947, pp. 8 en 15).
In 1799 word ‘Ferreira's’ tydelik die Britse militêre hoofkwartier tot die fort in Augustus
1799 gebou is. (Theal, Records II, pp. 383-384 en V, pp. 49 en 51). Ferreira se plaas en ander
wat hy in die omgewing gehad het (Claeskraal en Welgelegen), is almal verwoes sodat hy
hom op 4.11.1802 by genl. Dundas bekla oor sy ‘onnorm schade’ en meld dat hy in die baai
‘in een zeer benauwde staad’ sit (B.O. 24, pp. 869-873).
Klagtes teen Ferreira oor mishandeling, politieke werksaamheid en herberging van deserteurs
begin al in 1796 (B.O. 88: Papers relating to the case of Thomas Ignatius Ferreira and two
deserters, Hugh Butler and John Glagham, 1798, en Theal, Records I, p. 500). Barrow vermeld
hom as wreedaard by name (II, pp. 96 e.v. en 405-406). Klagtes oor hom het ook by De Mist
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teit271 had vastgezet en de Gouverneur by deszelfs aankomst niet dadelyk met dezen
man in woordewisseling wilde treeden.
Wy waren geen uur aangekomen of tot onzer aller blydschap liep het schip De
Verwachting in het gezicht van de baay: een sterke landwind belette het zelve de
rheede te bereyken zo dat men het anker op twee canon schooten afstands liet vallen
en aldaar deeze dag bleef leggen, nooit kon dit zo lang gewagte, den 17e April reeds
van de Kaap afgezeilde schip beter te stade koomen wyl het, het grootste gedeelte
van het voor Algoabaay gedestineerde Detachement en tevens alle levensmiddelen,
werktuygen enz. aan boord heeft, waar van de Baay slecht is voorzien.
De Gouverneur ging de Missionarissen Van der Kemp272 en Reád,273 welke hier ter
bekeering der heydenen zyn, bezoeken; eerstgenoemde laboreerd zederd byna een
jaar aan eene lamziekte die hem als verteerd, zo dat hy er zeer vervallen uitziet. Hy
heeft het aanzien van een verstandig man te wezen. Het zal te wenschen zyn dat zyne
geestvermogens door zyne langdurige krankheid niet geleden hebben. De heer Reád
stelde den Gouverneur de Hottentotten tot het Institut behoorende voor, en zyde dat
zy circa een getalle van tweehonderd beliepen; zy zien er zeer arm uit - de jongste
onlusten zyn hier meerendeels oorzaak van, hebbende zy by de zelve hunne meeste
werktuygen en vee verlooren, zoo dat zy genooddrongen zyn zig thans met
veldwortelen, wild en de melk van hun overgebleeven vee te geneeren. De Gouverneur
vond by deszelfs
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binnegekom wat op 2.3.1803 beloof dat hy teenoor mense soos Ferreira ‘de strengheid der
Wet tegen hen zal doen werken’. (B.R. 109, V en VI, p. 245). Daarbenewens is hy deur die
Engelse by hul vertrek in bevel geplaas van Fort Frederick waar hy 'n pakhuis sou afgebreek
en die hout gebruik het. (V.R.V. 18 (Van Reenen) pp. 78-79 en voetn. 59 en 60). Twee dae
voor Janssens se aankoms het die sendelinge Van der Kemp en Read 'n lys van elf klagtes
van mishandeling by maj. Von Gilten ingelewer op grond waarin Ferreira blykbaar gearresteer
is (B.H.D. III, pp. 225-228).
Wreedheid.
Dr. Johannes Theodorus van der Kemp (1748-1811) militêr, medikus en sendeling wat van
1799 in Suid-Afrika werksaam was namens die Londense Sendinggenootskap. Van der Kemp
het weens die beroeringe in Graaff-Reinet die distrik verlaat en was tydelik gevestig, eers
by Theunis Botha se plaas, 7 of 8 myl wes van Fort Frederick, en toe in die fort self. (Vgl.
Cory, I, pp. 110-114, 116, 119-120. Ook die biografie, A.D. Martin, Doctor Vanderkemp,
Londen, 1931, en Briggs, pp. 11-21 en 23 e.v. Van der Kemp het reeds op 16.9.1802 met
die nuwe bewind in verbinding getree (B.R. 108, pp. 168 e.v.).
James Read, die ouere (1778-1851), sendeling van die Londense Sendinggenootskap sedert
1800. Hy sluit by dr. Van der Kemp op Graaff-Reinet in 1801 aan. Begin 1802 het hy in
Algoabaai 'n neersettingsplek kom soek en Botha se plaas aanbeveel. Janssens rapporteer
oor die eerste besoek by Van der Kemp en die ‘jonge Engelschman Read’ dat daar ‘circa
200 ellendige armoedige Hottentotten van alle jaren en sexen’ by hulle lê. (B.H.D. III, p.
219 en Briggs, pp. 11 en 20). Oor Read se latere loopbaan as sendeling, W.M. MacMillan,
The Cape Colour Question, Londen, 1927, passim.
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arrivement al dadelyk een reeks van zwaare klachten tegens eenige Christen
ingezetenen alhier, door de Missionarissen ingegeven, waarvan ik alwederom eenige
staaltjes hier zal invoegen.274
Een hottentotsche vrouw Sanna Platjes genaamd, klaagde dat haar man Hendrik,
op een dag met honing uit het veld komende voor Juffrouw Lemoyne,275 door Thomas
Ignatius Fereyra, de oude, was aangehouden; haar man een ledige kruydhoorn en
kogeltasch by zig hebbende streed Fereyra hem op dat hy insgelyks een geweer by
zig hebben moest en zulks had verborgen; hy dit, als niet waar zynde ontkennende
had Fereyra hem op de plaats gedood in het byzyn van zyn slaaf die hier in getuygenis
heeft verleend, welke verklaard gezien te hebben dat Thomas Fereyra geholpen door
zyn zoon en een neef genaamd Lucas, deeze Hendrik in stukken hebben gesneden.
Een andere Hottentottin klaagde dat haar man, komende na het Institut der
zendelingen op de plaats van Muller276 aangetroffen had Hercules Fereyra, zoon van
den ouden Thomas;277 dat deeze aldaar een jakhals geschooten hebbende haar man
had gelast dezelve te gaan opraapen en hem terwyl hy by het opraapen nederbukte,
moedwillig zonder eenige schyn van redenen met twee schooten had gedood.
Een ander Hottentot, Willem Booy, verklaard dat zekere Bastard, Oursson genaamd,
met vrouw en kind na de Algoabaay komende door een Hottentot op last van P. van
Royen278 nedergeschooten en verder met den kolf van het geweer was afgemaakt,
voorts de vrouw in het byzyn van die barbaar was verkragt,279 de keel afgestooken
en het kind leevend in stukken gesneden. Moet de mensheid van zulke gruwelen niet
yzen.
Het laat zig aanzien dat zo men het wezentlyke nut der reize wil bereyken, en
dezelve eenigzints van gewenscht gevolg doen zyn ons verblyf ter dezer plaatze wel
eenigen tyd zal duuren.

[9 Mei 1803]
MAANDAG den 9e MEY, de Gouverneur ging heden morgen na de Missionaris Van
der Kemp en was zeer te vreden over het gesprek met den zelven. Wy maakten het
Bureau een weinig op zyn stel en begonnen met de zoo menigvuldige bezigheden
die hier voorhanden zyn; het schip De Verwachting maakte dezen morgen vroeg zeil
na de ankerplaats, dog kwam niet binnen moetende om het slegte onstuymige weder
kort daarna opnieuws ankeren en zeilen bergen; wy kregen dezen dag een
onophoudelyken reegen verzeld van
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Paravicini kopieer gedeeltelik hier gevalle 1, 2 en 8 van die klagtelys wat Van der Kemp en
Read op 6.5.1803 by majoor Von Gilten ingelewer het. Met weinig uitsondering het al die
aantygings op Ferreira, sy gesin of op sy broer, Salomon Ferreira, betrekking gehad. (B.R.
93, nr. 9 en B.H.D. III, pp. 225-228).
Eggenote van die eerste Engelse bevelvoerder in Fort Frederick, majoor Lemoine.
Ignatius Muller se plaas Rietfontein?
Andreas Hercules, gedoop 6.7.1786.
Pieter van Rooijen? Nie uitgeken nie.
Hierdie sinsnede is deur Paravicini blykbaar bygevoeg; dit kom nie in die oorspronklike voor
nie.
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dondervlagen, zodat wy niet veel buyten huys verrichten konden.
De Gouverneur kwam met den Major van Gilten overeen, Thomas Fereyra uit zyn
arrest te ontslaan en liet hem by zig komen om hem over verscheide zaken te
onderhouden, en zonder voor als nog in het minst van de tegens hem leggende
klachten te gewagen, bekwam hy eene aanbeveling tot rustig gedrag en zich in geenen
deele kuiperyen of ongeregeldheden te veroorloven, waarmede men hem voorhands
liet vertrekken, den Major van Gilten dog aanbevelende deze man nauwkeurig gade
te slaan.
By eene tusschen poozing van regen, gingen wy den berg op ter bezichtiging van
het Fort Frederik het welk uit klipsteen opgetrokken en gemetseld is, hebbende in
het midden een blokhuys in redelyk goede staat; de palissaden om het Fort zyn
meerendeels door de boeren tot het maken van veekralen gestoolen en gebruikt. Het
magazyn binnen het Fort is niet zeer groot; in het zelve zoude hoogtens 2,000 pond
pulver kunnen geborgen worden, overigens hegt droog280 en voor het vuur gedekt.
Het vivers281 magazyn ziet er tamelyk goed uit en kan eene redelyke hoeveelheid
goederen bevatten.
Heden keerde de burgers Stolts,282 Vogel283 en Doris Kleynhans284 van de Zondags
Rivier terug daar zy daags te voren na toe gereeden waren, om de Hottentotsche
Capitein Klaas Stuurman285 op te zoeken en te nodigen by de Gouverneur te komen;
deeze Burgers, voornoemde Stuurman op de plaats daar zy hem verwachten
aangetroffen hebbende versprak deeze, Woensdag eerstkomende aan de Zwartkops
Rivier te zullen zyn, by de plaats van Cornelis
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Kurkdroog?
Lees: vivresmagazyn - bergplek vir mondprovisie.
Gabriel Stoltz, ged. 19.1.1772 en getr. op 8.1.1792 met Magdalena Bezuidenhout. (G.R. III,
P-Z, p. 353). Sy plaas was De Kromme Rivier geleegen over de Zondagsrivier (R.L.R. 40,
p. 465). Maar in 1791 het hy ook op ordonnansie gehad De Suyverfontein gel: aan de
Bosjemans Vlakte (R.L.R. 41, p. 282) en teen 1810 word sy plaas Zoutepans Nek genoem,
tussen die drosdy op Uitenhage en Sondagsrivier (Theal, Records VII, p. 258).
Reeds in 1799 word na hom verwys as provisionele veldkommandant teen die invallende
Kôsa in Langkloof (B.O. 24, p. 848) waar hy dwarsdeur die oorlog optree. Hy was teen 1805
veldkornet van Baviaanskloof(Uitenhage) en word veldkommandant teen 1809 (Theal,
Records VII, pp. 50-51, 96-97 en Moodie, V, pp. 14, 15, 51, 54), wanneer hy i.v.m. maj.
Collins se reis genoem word. Sien ook V.R.V. 18 (Van Reenen) p. 80 voetn. 62 en oor sy
werklike afkoms, Hoge(a), p. 415 (s.v. Gottfried Stoltz).
Johann Christian Vogel van Buffelsfontein (supra, voetn. 257).
Die enigste van dié naam was Theodorus Kleynhans, stamvader, getr. 1754 en oorlede 1803,
(Hoge(a), p. 205 en G.R. II, A-O, p. 126), maar dit lyk onwaarskynlik dat iemand van sy
ouderdom die reis sou meegemaak het. Hoge(b) gee 'n aanvulling (p. 71) van G.R. II waaruit
blyk dat die stamvader se oudste seun wel Theodor Ernst was en ongeveer 1755 gebore kon
gewees het.
Berugte leier van die Hottentotte wat hom in 1799 by Slambie se volk aangesluit het en saam
met Boesak en Hans Trompetter teen die blankes geroof en geplunder het. (Vgl. Barrow se
beskrywing van die ontmoeting met ‘Nicholas the Helmsman’ belaai met buit wat uit wraak
van sy verdrukkers, die Boere, afgeneem is (II, pp. 93-94 en 110-111). Hy is in Nov. 1803,
sogenaamd per ongeluk, deur sy broer, die ewe berugte David, op 'n jagtog gedood (Theal,
Records V, pp. 51-52 en 105 en Cory, 1, pp. 91, 115-116, 119 en 121-122).
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van Royen286 en verzogt dat de Gouverneur zig derwaards wilde begeven, als durvende
hy zig niet wel vertrouwen om regtstreeks aan de Algoabaay te gaan. Kort by de
kraal van Stuurman leggen eenige Caffers welke zeggen dat zylieden door hunne
Capiteinen derwaards zyn gezonden ter oppassing en weiding van vee, dat dog geen
aanmerkelyk aantal scheen te zyn. Den burger Stolts aan Stuurman vragende waarom
hy verder opgetrokken was, antwoorde hy dat dit het gevolg van praatjes waren die
hem minder gerust gemaakt hadden.
De zig noemende Hottentotsche Capitein Bouvezak287 legd aan Boschjesmans
Rivier, een goed eind wegs van de kraal van Stuurman; deze laatste heeft hem doen
weten om mede by den Gouverneur te koomen. By het vertrek der drie burgers
voornoemd van de Zondags Rivier kon er nog geen antwoord van Bouvezak zyn:
dus is zyne gezindheid nog onbekend.

[10 Mei 1803]
DINSDAG den 10e MEY gebeurde er niets belangryks; er wierden eenige voorlopige
schikkingen gemaakt om met de oproerige Hottentotten te handelen, de Gouverneur
kwam met de heer Van Reenen overeen dat deze des anderen daags in persoon na
de plaats van Van Royen zoude gaan om met Klaas Stuurman te spreken.
Wy verzochten den Missionaris Van der Kemp 's avonds alle zodanige Hottentotten
by den Gouverneur te zenden, welke bezwaren of klagten van aanbelang in te brengen
hadden, gelyk er alwederom verscheidene verscheenen.288 De Gouverneur versprak
de zaken te onderzoeken en recht te doen wedervaren.
Het schip De Verwachting bleef nog ten anker ter zelver plaatze en kwam niet op
de rheede. Een der jonge lieden Moleman289 genaamd bragt den Gouverneur een
jonge levendige baviaan, welke hy in de duinen te paard had
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Zwartkopsrivierswagendrift van die oorlede veldkornet Cornelis Johannes van Rooyen, ged.
26.3.1758 en getr. op 19.3.1780 met Wilhelmina Roos. Hy is in Nov. 1801 in sy huis deur
die Kôsa vermoor (G.R. III, P-Z, p. 162 en B.O. 24, pp. 297 e.v.: Tjaart van der Walt/A.A.
Faure, 29.11.1801). Die plaas is nou deel van Despatch, met die naam Totteridge Park.
Boesak (Boebezak), een van die infame Hottentotdriemanskap, Boesak, Klaas Stuurman en
Hans Trompetter, wat in 1799 gemene saak met die Kôsa gemaak het teen die blankes. Op
hierdie tydstip het hy blykbaar aan Boesmansrivier gelê (G.M. IV, p. 135). Janssens het
Boesak nooit te sien gekry nie. Verder op die reis het hy te wete gekom dat daar ‘een fraay
geweer met dubbele loop’ van Tjaart van der Walt was wat Stuurman in die hande gekry
het, en nog 'n ‘groote fraaye Geweer’ wat Boesak van die oorlede kommandant gehad het,
deur genl. Dundas as geskenk aan hom gegee. Dit het geblyk dat Boesak wel altwee gewere
het, maar hy wou dit nie afstaan nie. Teen Junie 1804 is hy met nog vyf van sy kraal deur
mense van Slambie vermoor. (B.R. 93, nr. 41, p. 344: Janssens/ Von Gilten, 6.7.1803; B.R.
40, p. 27 en B.R. 7, p. 2035).
Op 10.5.1803 is opnuut 'n bylae van klagtes opgestel (G.M. IV, p. 136). Nie teruggevind nie.
Daar was vier lede van die Moolmanfamilie, gebore ná 1780, op hierdie tydstip: Petrus
Lafras, Jacobus Philippus, Wessel Hendrik en Johannes Zacharias (G.R. II, A-O, pp. 395-396).
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gevangen. Het dier was uit angst zeer zachtaartig en liet zig streelen zonder het minste
kwaad te doen.

[11 Mei 1803]
WOENSDAG den 11e MEY, heden morgen vertrok den heer van Rheenen om de
voorgestelde byeenkomst met Stuurman uittevoere.290 Vroegtydig kwamen de boeren,
hier zederd eenige maanden op commando leggende, by den Gouverneur om over
onderscheide bezwaren tegens Fereyra en andere te spreken.291 Tegens den middag
kwamen twee afgezondenen van Stuurman welke de zending van de heer Van Rheenen
waren misgeloopen: zy verwittigde de komst van hunne Capitein.
De heer van Rheenen ontmoete hem niet ver van de overeengekomene plaats;
moest egter veele drangredenen gebruiken hem overtehalen om mede te gaan, het
welk zyn Edele egter gelukte weshalven hy s'avonds met nog eeniger zyner
manschappen aankwam.
De Gouverneur liet hem dadelyk voor zig koomen en deed onderscheide vragen,
welke hy met veel oordeel en vrymoedigheid beantwoorde; gevraagd zynde, waarom
hy bevreest was geweest herwaards te koomen, zeide hy geen vrees gehad te hebben.
Men vroeg ook uit hoeveel lieden zyn kraal bestond, maar hy gaf hier op geen
uitsluytend antwoord, en toen men na zyne verlangens voor het vervolg van tyd
informeerde, zeide hy te wenschen, om even gelyk voorheen, rust en goede
behandeling onder de Christenen te kunnen genieten; en een plaats te worden
aangewezen om zyn levensonderhoud te verzekeren; stellende daartoe eene plaats
aan deze zyde der Chamtousche Rivier voor.
De Gouverneur zogt hem te beduyden dat het hem en de zyne beter was een stuks
lands, meer by de menschen gelegen te hebben, om de Hottentotten met meer nadruk
te kunnen beschermen: maar uit welke reden weet men niet, bleef hy op zyn verzoek
staan. Hy leide veel redelyke goede begrippen aan den dag en schynt zeer genegen
te zyn onder billyke voorwaarden, en de verzekering van goede trouw van de kant
der boeren, met al de oproerige Hottentotten, die, volgens zyn eigen zeggen het zelfde
verlangen, in hun midden weder te keeren, om, tegens billyke beloning en behandeling
zich by de boeren te verhuuren als knegten of veehoeders.
Het weder meer bedaard en beter dan gisteren zynde, ligte het schip De Verwagting
deze morgen het anker om de Baay in te loopen. Een halve myl van wal bleef het
schip leggen en zond een chaloup na land, waarin zig de Lieutenant Alberti292 en
eenige jagers bevonden van het Detachement voor herwaards gedestineerd.
290
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Vgl. D.G. van Reenen se weergawe van sy onderhandelinge met Stuurman (V.R.V. 18, pp.
78-86).
Op 'n aangehegte bylae by die amptelike joernaal gespesifiseer (G.M. IV, p. 136), maar nie
teruggevind nie.
Blykbaar word hier bedoel kapt. Ludwig Alberti van die 5de bataljon van die Waldeckers.
Daar was by die regiment twee broers Alberti: Ludwig en die jongere Wilhelm (B.R. 40, pp.
240-241). Ook 'n derde broer, Frederik, word genoem wat in 1812 in Batavia was. (G.M.
IV, p. 145, voetnoot). Ludwig Alberti sou 'n belangrike rol op die Oosgrens speel. Hy vergesel
Janssens op hierdie reis tot in Graaff-Reinet, en daarna ook De Mist (V.R.V. 11 (Lichtenstein)
p. 2). Einde 1803 word hy opvolger van Von Gilten as bevelvoerder by Fort Frederick, en
in 1804 eerste landdros van Uitenhage. Veral van die Kôsa doen hy eerstehandse kennis op.
Hy bewaar op bekwame wyse die vrede op die grens tot sy vertrek in 1806. In Nederland
laat hy sy belangrike werk De Kaffers aan de Zuidkust van Afrika, Natuur- en Geschiedkundig
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Het kost hier ontzettend veel moeite door de branding aan wal te koomen: de
chaloupen zyn alle ogenblikken in gevaar verbryzeld te worden of om te slaan; de
tweede aan wal komende raakte door de zwaare kaatsing der golven vol water
alvoorens ontladen te zyn, hetwelk geen beste vooruitzigten gaf tot het verder
ontscheepen der goederen: wy hoopen echter dat de sterke branding van heden bloot
een gevolg zal zyn geweest van het onstuymige weder dat sints twee dagen heeft
gewoed, en de zee spoedig bedaarende een betere gelegenheid tot ontlading van het
schip zal aanbieden.
De eerste boot bragt voor den Gouverneur en de andere heeren brieven van de
Kaapstad mede. De Generaal vond onder de zyne verscheiden uyt het moederland
komende, benevens een menigte Couranten en Nieuwstydingen van belang zoo uit
de Republiek in het byzonder, als van Europa in het algemeen.

[12 Mei 1803]
DONDERDAG den 12e MEY; deeze ochtend hadden wy een tweede onderhandeling
met Claas Stuurman in het byzyn van de commandanten293 en de Heer van Rheenen;
by welke gelegenheid de verzekeringen werden herhaald, dat men het voorledene
zoude vergeeten en voor de Hottentotten meerdere goede wetten zoude maken, welke
aan hun bescherming en veilige woonplaatsen zoude verzekeren; de wapens van
Engeland in koper gesneden welke de hottentotsche Capiteins van het Engelsche
bestuur hadden ontvangen werden door ons ingeruild tegens een Ringkraag met het
wapen der Republiek voorzien.294 Ten onderpand der goede vriendschap werden
eenige geschenken, bestaande in spiegeltjes en messen gedaan, daar ze zeer mede
tevreden waren. Na dat dit afgeloopen was, is Claas Stuurman cum suis, in gezelschap
van Stoltz en eenige andere burgers van hier vertrokken, om de andere Hotten-
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beschreven, in Amsterdam in 1810 verskyn, en dieselfde jaar vier Zuid-Afrikaansche Gezigten,
met litografieë na die oorspronklike tekeninge van Paravicini di Capelli. Alberti dien in 1811
onder sy ou bevelvoerder, Janssens, in die gevegte teen die Engelse op Java. Hy word op
10.8.1811 swaar gewond, sterf maande daarna aan sy wonde en word op Batavia op 12.6.1812
begrawe. (B.R. 40, p. 153; Theal, Records V, p. 339 en VI, p. 54; G.M. IV, p. 145, voetnoot).
Die kommandante wat op hierdie tydstip in die laer was, was Jacobus Linde, P.G. Human,
P.R. Botha, P. Lombard en P.H. van Rooyen.
Hoe die ringkraag gelyk het, is te sien op die tekening wat Paravicini van Andries Swartbooi
gemaak het (vgl. infra voetn. 327). Van Reenen (V.R.V. 18, p. 86), noem dit ‘een geel kopere
borstplaat’, en Cory (I, p. 122) gee die volgende opskrif op die plaat aan: CAPITEYN KLAAS
STUURMAN/VREDE EN VRIENDSCHAP MET DE BATAAVISCHE REPUBLIEK/DEN
1STE MAART 1803.
Janssens het sy ‘vrede’ met Stuurman dieselfde dag nog aan De Mist berig (B.H.D. III, p.
219). Vgl. ook Moodie V, p. 15, oor die onderhandeling met Stuurman.
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totsche en Caffer Capiteins aan deze zyde der Visch Rivier op te zoeken omby de
Gouverneur mede te komen spreeken.
De Generaal nog onophoudelyk lastig gevallen wordende met klachten van
Hottentotten tegens de famille Fereyra, wierd moede alle deeze gruwelen langer te
aanhooren en gelaste dienvolgens aan my benevens den heer Dk van Rheenen295
onderzoek te doen in hoeverre de meeste bezwaren gegrond mogten zyn; wy maakten
hier mede een aanvang en bevonden dat hoe zeer wel geene bondige bewyzen tot
stavinge der gepleegde misdaden konde bygebragt worden, aangezien eene menigte
der getuygen uyt Hottentotten en slaven bestonden die of niet by der hand of uyt
hoofde van de langduurigheid van tyd welke er zedert het pleegen dier ondaden
verloopen was, reeds gestorven waren, het egter meer dan waarschynlyk was dat het
grootste deel der aantygingen tegens de Fereyra's waarachtig gepleegd waren; dan
dit is niet genoegzaam om den Regter tot uytspreken van doodvonnissen te magtigen.
Wy deden dan generaal omstandig berigt van onze bevindingen296 en zyn Edele
werd te rade eenige vragen by wyze van Missive aan Thomas Ignatius Fereyra, de
oude, te adresseeren zynde om en by van de volgende inhoud:297
1.
Welke zyne qualificatie of last was op welke hy eenig gezag aan de Algoabaay
had uytgeoeffend?
2.
Welke de burgers zyn geweest, die met hem aan de baay in Commando post
hadden gehouden? of dezelve er nog waren? zoo neen, waarom zylieden van
daar waren vertrokken?
3.
Welke zyne verantwoording van de provisien en levensmiddelen was welke
hy van wegen het gouvernement tot onderhoud van het Commando had
ontfangen?
4.
Waar de zakken, ledige vaten enz. die de levensmiddelen en dranken hebben
ingehouden gebleven waren?
5.
Welke munitien van buskruyd en loot hy ontfangen had en waar toe dezelve
gebruykt zyn?
6.
Op wiens last hy een gouvernements pakhuis afgebrooken en gesloopt had;
waar de materialen als hout yzer enz., dier er van gekomen zyn gebleven waren?
7.
Of zyne kinderen of andere huysgenoten ook van de Caffers of Hottentotten
goederen gekogt, geruyld of bekomen hadden dat aan andere ingezetenen dezer
volksplanting toebehoorde, en wien gedurende de droeve onlusten van dezelve
ontweldigd en geroofd zyn; zoo ja, waar in die goederen bestaan en wat van
dezelve geworden is?
By het doen dezer vragen wist den Generaal bereyds te vooren dat het
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Deur Paravicini en Van Reenen is onder datum 12.5.1803 'n ‘annotatie van klagten’ ingelewer,
waarby ook gevoeg was ‘eene informatie (genoemen) wegens een mishandeling aan een der
Caffers ook hier tegenswoordig door T. Ferreira gedaan’. (G.M. IV, p. 138).
Paravicini het die stukke oor Ferreira in sy dossier bymekaar gehou (B.R. 93, nr. 9, omslag
in handskrif van Paravicini: ‘De Geheele zaak met Thomas Ignatius Ferreira en zyne
huysgenooten, benevens met Arend Rens’.)
Teks by B.R. 93, p. 81: Janssens/T.I. Ferreira, 12.5.1803.
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Fereyra niet mogelyk zoude weezen zig te zuyveren wyl hy een schreeuwend misbruik
gemaakt hebbende van de magt welke hem in de Baay gedurende de onlusten door
de Engelschen was opgedragen, zig niet had ontzien zig schuldig te maken aan de
vergrypen die den Generaal thans in de opgenoemde zeven pointen bedoelde. Het
bleek ook wel ras, want zyn antwoord was een aaneenschakeling van uitgezogte
onwaarheden zodanig door elkanderen gehaspeld, dat by eene nadere mondelingsche
ondervraging by de welke hy een gescherpte geest van intrigue aan den dag legde,
dog weldra bleek dat hy van schelmery, diefstal en andere gruwelen niet vry was te
pleiten.298
Er waren dus bewezen misdaden genoeg voorhanden om maatregulen tegens zyn
persoon en famille die alle de hand in zyne boosheden geleend hadden te nemen;
den Generaal ontsloeg hem dus dadelyk van het tot hier toe door hem gevoerde
Commando, en om kragtdadig te verhinderen dat hy nog de zynen, voortaan de pas
gevestigde rust niet weder door Godtergende mishandelingen aan de oorspronglyke
bewooneren des lands zoude stooren, en veeligt de beledigde Hottentotten tot wanhoop
en nieuwe oproeren zouden worden aangespoord, besloot den generaal hem, benevens
zyne famille te verbannen uyt de Algoabaay;299 met den uytdrukkelyken last, omme
zig onder verzekerde geleyde te begeven na de Drostdye Zwellendam, en aldaar
onder de byzondere bewaking van den Landdrost te verblyven, behoudens zodanige
verdere Condemnatien als by voorkomende meer doorslaande bewyzen zyner
misdaden, het getergde recht zoude meenen tegens zyn persoon en famille te moeten
uytspreeken.
Den generaal sloeg deze zachte weg in, eensdeels om de reeks van jaren welke
over zyne boosheden verloopen waren, dog voornamentlik om aan het verlangen van
den Commissaris Generaal de Mist de voldoen, welke overeen gekomen was te
trachten, om de rust op de zachste wyze te herstellen en evenals den Gouverneur
wyslyk voorzag, dat wanneer men eens begon om reeds lang verjaarde misdaden
opnieuws in handen van de justitie te geven, er geen eynde aan zoude weezen, en
zulks geen geleden rampen kunnende heelen, veeleer oude wonden zoude open ryten
dan genezen.
De Commandant van het schip De Verwagting, Capitein Coresch, kwam heden
van boord, en deed een besoek aan den Gouverneur, welke hem ten middagmaal
verzogt. De ingescheepte Troupes kwamen alle aan land: de branding veroorzaakte
echter dat de manschappen tot aan den hals toe door het water moesten waden, wilde
men de chaloupen niet zien verbryzelen; weinig der ingeladene goederen konden
heden aan wal koomen.

[13 Mei 1803]
VRYDAG den 13e MEY; zedert den vroegen morgen schreef de Generaal
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Ferreira het uitstel tot die volgende dag gevra om te antwoord op die goewerneur se brief
(Ibidem, p. 83) en op 13.5.1803 sy verweer voorgelê, met bygevoegde stukke uit die Britse
bewindstyd, en verdere bylaes op 14.5.1803. (Ibidem, pp. 89 e.v.).
Vgl. infra, voetn. 371.
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onophoudelik brieven zo aan den Commissaris Generaal300 als aan den Capitein van
het schip De Verwagting, Coresch, in 't byzonder ook eene Missive aan den
Gouverneur Generaal en Raden van Neërlandz Indiën, welke de zee Capitein Coresch
als verder met zyn bodem na Batavia bestemd, zoude mede nemen. Men ging heden
voort met de goederen uit het schip De Verwagting te lossen.301

[14 Mei 1803]
ZATURDAG den 14e MEY; heden kwam een afgezant van de Caffer Capitein
Jalouza302 met een kopere plaat waar op het Engelsche wapen was gegraveerd gelyk
aan die welke de hottentotsche Capitein Claas Stuurman om had, maar iets kleinder:
in zyn gezelschap was een ander Caffer zonder schild, door den Capitein T' Sambée,303
oom van den koning Gaicka, gezonden, als mede een Hottentot grooter en minder
leelyk als de menschen dier natie gemeenlyk zyn, met zyn moeder, vrouw en twee
kinderen; de Hottentot zeide reeds lang in Cafferland geweest te zyn onder Capitein
Botman304 dog de andere kende de naam van dat opperhoofd niet; de oude Hottentotten
zeide dat zy het van gebrek in Cafferland niet konde houden, en wederom verlangde
onder de Christenen te zyn: de Hottentot en zyn vrouw waren op zyn Caffers vercierd.
De zendeling305 van Jalouza was de zelfde die reeds eenige tyd te vooren hier was
geweest om zich na de komst van de Gouverneur te onderrichten
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Janssens se verslag aan De Mist van sy reis sedert 24.3.1803, is onder datum 12.5.1803
geskryf, met 'n naskrif van 15.5.1803 en verskeie bylaes (B.H.D. III, pp. 217-228).
Hier onvermeld, die uitvoerige memorandum van 13.5.1803 deur die sendelinge Van der
Kemp en Read ingelewer met motivering vir toekenning van grond vir hul ‘Instituut’f: die
plase Loerierivier (van Hurter); Bothasplaas, en die plaas van die slagter Johann Nikolaus
Gulde (Kolde) aan Boesmansrivier word voorgestel (B.R. 93, pp. 245-248), en infra voetn.
837.
Jalousa was een van die ‘voorste Kaffers’, d.w.s. die kapteins wat in opstand was teen die
wettige gesag van die Rarabe-opperhoof Gaika (Ngqika) en wes van die Visrivier gewoon
het. Hy was 'n seun van Rarabe (Gaggabee) en dus broer van Slambie (Ndlambe) en oom
van Gaika (Vgl. Theal, Records VII, p. 38; L. Alberti, De Kaffers aan de Zuidkust van Afrika,
pp. 210-211, en B.O. 88: Z. van Jaarsveld se joernaal, 1803).
Jalousa het hom later van Slambie losgemaak en aan Gaika onderwerp. Hy was in 1817
teenwoordig by die onderhandelinge tussen lord Charles Somerset en Gaika en het in 1823
gehelp om die inval van die Fetcani te stuit. (Cory, I, pp. 122, 130, 136 en 305, II, p. 236).
Blykbaar is dit dieselfde Jalousa wat teen Sept. 1836 as veesteler gedood is in 'n aanval van
Mosjesj se volk teen hom naby Thaba Bosigo (Ibidem, III, p. 250). Oor hom ook Moodie V,
pp. 8, 12, 14, 16 en 45-50.
Slambie, of Ndlambe (1755-1828), die seun van Rarabe, wat ná sy vader se dood in 1787
opgetree het as regent vir Gaika, seun van die troonopvolger Mlavu (Umlao), eie broer van
Slambie wat oorlede is. Oor sy loopbaan o.a. Soga, pp. 148-152; Cory I, pp. 44-47 en passim,
II, pp. 115, 142, 145 en 397.
Botumane, kaptein van deel van die Imidange-stam van die Kôsa, moes nog betreklik jonk
gewees het in 1803. Hy versoen hom later met Gaika maar voeg hom teen 1827 saam met
Eno by Hintsa. In die oorloë van 1834-1835, 1846 en 1850 speel hy 'n aktiewe rol en verdwyn
eers teen 1857 van die toneel as hy in Brits-Kaffraria sy volgelinge en sy woonplek verloor
ná die Kôsa-selfmoord. (Vgl. Theal en Cory, II, pp. 115, 343, 347, 392, 397 en III, p. 50 e.v.,
146, 215, 245 en 254).
Afgesant.
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en juist een dag voor onze komst weder vertrokken was. Hy had nu niet op nieuws
zyn Chef gezien, maar zyn volk hadden hem doen terugkeeren op de tyding welke
zy van des Gouverneurs aankomst hadden bekomen. Onze gezanten had hy den 13e
bejeegend. De zendeling van Jalouza had een geestig voorkomen, scheen met gemak
te spreeken. De Hottentot die ons den heer Van der Kemp tot tolk bezorgde, had
daartoe de nodige bekwaamheid; vragende of hy wist dat de Hollanders, de oude
bezitters des Lands, weder hier waren? antwoorde hy zulks wel te weten; of zy
verlangden met de zelve in vrindschap te zyn? dat zulks hun verlangen was; of de
Caffer Capiteinen hier zoude koomen? dat hy niet geloofde dat zy zich zoo verre
zoude wagen, schoon zy tog verzekerd waren dat hun geen kwaad zoude geschieden.
Waarom hy had durven wagen hier te komen? Hy zeide niet bang te zyn, en ten
anderen dat het hem kon bevoolen worden, en was bevoolen, maar dat de Capitein
zelve niets bevoolen wierd, en dus meester van niet te koomen was. Hem werd kost
gegeven en gezegd tot nader oproepen te blyven.
Zo wy gisteren een menigte brieven schreven, was zulks gantsch niet minder op
deeze dag;306 de Gouverneur schreef aan den Raad van Politie; aan de militaire
Administrateur gelyk ook aan den Capitein Coresch, en aan den Conseilleur privé
Grand.307 Alle welke brieven gelyk mede die aan onze familles des avonds van den
15e werden ingepakt en per Courier des morgens van

[16 Mei 1803]
MAANDAG den 16e MEY afgezonden. Deze dag occupeerde zig de Gouverneur met
het opstellen van eene Instructie voor eene Commissie, welke zyn Edele voornemens
was te benoemen, tot het negotieeren van rust en vrede tussen de Colonie met de
Caffers en weerspannige Hottentotten. Deeze instructie benevens de geleidbrief aan
deeze Commissie, bestaande uyt de heeren Dirk van Rheenen, den Capitein Alberty308
en my, was van den navolgende inhoud:309
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Vier stukke word in die amptelike joernaal genoem (G.M. IV, p. 139). Daar was ook die
naskrif by die verslag van Janssens aan De Mist van 12.5.1803 (B.H.D. III, p. 224) wat oor
die besoek van die afgesante van die Kôsakapteins handel. Op 15.5.1803 skrywe Paravicini
ook 'n brief aan dic Politieke Raad wat Janssens onderteken (B.R. 87, p. 227).
Georges François Grand (geb. 1748, oorl. Kaapstad, 17.1.1820). 'n Franssprekende Switser
uit Lausanne, oud-amptenaar van die Engelse Oos-Indiese Kompanjie, deur die Staatsbewind
na die Kaap gestuur as ‘Conseilleur privé extraordinaire’, waar hy (volgens Janssens) tot
1806 ‘altoos een lastig en onnut wezen in de volksplanting’ was (Janssensvers., Den Haag,
nr. 352, dd. 23.4.1806). Oor die sonderlinge loopbaan van Grand (aan die Kaap hertroud met
'n dogter van Egbertus Bergh): G.F. Grand, Narrative of the Life of a Gentleman long resident
in India, Kaapstad, 1814 (eks. in die S.A. Openbare Biblioteek, Kaapstad); Madeleine Masson,
Birds of Passage, Kaapstad, 1950, pp. 48-59; Barrow II, p. 140, en Van der Merwe (J.P.),
pp. 113-115.
Die eerste vermelding van kaptein (Ludwig) Alberti; daar word nêrens in die handskrif
onderskei tussen hom en sy broer Wilhelm nie.
Teks ook in B.R. 93, nr. 11 (met instruksie) en by Van Reenen, met kleinere afwykings van
die bewoording en met instruksie (later in die joernaal ingevoeg) met antwoorde by elke
vraag (V.R.V. 18, pp. 88-90 en 96-112).

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

73
Zuyd Africa Algoabaay, Fort Frederik 16e mey 1803.
J.W. JANSSENS
Gouverneur, Generaal en Chef, van de Colonie
de Kaap de Goede Hoop
aan
De heeren D.G. Van Rheenen, de Capiteins
Paravicini di Capelli en J. Alberti.
Myne Heeren!
Daar het niet met het belang van de Colonie zoude strooken indien ik zelve en
alleen, met de Caffer Chefs en de hoofden der voormalige weerspannige Hottentotten
onderhandelde over het daarstellen van eene duurzame vrede en rust voor de
Volkplanting, heb ik de eer Uwlieden daar toe te nodigen; en ter opvolging eene
algemeene instructie hier nevens gevoegd, die evenwel niet als een rigoureus bevel
door Ulieden moet worden aangemerkt, maar veel eerder als eene handleyding myne
gedagten bevattende.
Wanneer de eerste byeenkomst met de Caffer Chefs met welke gehandeld zal
worden plaats grypt, wilde ik in Uwlieder gezelschap met de Commandanten der
Commando's en eenige hier zynde officieren tegenwoordig zyn; terwyl ik voorts van
tyd tot tyd denke uwe onderhandelingen by te woonen, maar versoeke ulieden des
niet te min dezelve na de tyden en omstandigheden te regulen op de wyze als gylieden
voor het belang van den Lande het nuttigste zuld oordeelen.
Ik zoude het nodig achten dat een of meerdere van de burger Commandanten
zonder dadelyk deel aan de beraadslagingen te nemen dog altyd tegenwoordig waren.
Uw Edelen zuld my wel telkens na den afloop van een mondgesprek, het
verhandelde willen berigten ten eynde daar na onze verdere maatregulen te kunnen
neemen.
Met byzondere Consideratie heb ik de Eer my te onderschryven.
Den Gouverneur en Generaal en Chef.
(was geteekend) J.W. JANSSENS.
De by deze Missive gevoegde Instructie was van den inhoud als volgt:310
INSTRUCTIE voor de Heeren D. van Rheenen, capiteins Paravicini di Capelli en
Alberti welke by deze verzogd en geauthoriseerd worden, met de chefs der Caffers
namens den Gouverneur en Generaal en wel onder zyne nadere approbatie, over een
bestendige vrede te handelen, wel gelievende het volgende in acht te nemen.
1o De Kaffer Chefs onderrichten dat het Land weder aan desselfs oude heeren is
terug gekomen.
2o Dat de Gouverneur met de nodige magt uit Holland is gekomen om het kwaad
dat zoo lang in het land bestaan heeft te verdelgen.

310

Ibidem. Van Reenen se afskrif het 31 artikels teenoor die 33 van die handskrif - van art. 28
af stem die teks en die indeling nie ooreen nie.
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3o Dat men evenwel verlange, vrede en vrindschap voor altoos met de Kaffers te
maken en te onderhouden.
4o Vragen of zulks mede hun oprechte voornemens en verlangens zyn.
5o Naauwkeurig onderzoek na de oorzaken der telkens vernieuwd wordende
oorlogen doen.
6o Of zy door de Colonisten beledigd en benadeeld zyn, door wien, en waar in
bestaande; deeze twee laatste articulen zoo nauw mogelyk uitpluisen; zonder het
kwaad grondig te kennen is het niet mogelyk goede remedien uit te denken.
7o Of zy in oorlog dan in veede met Gaika zyn.
8o Zo zy er mede in oorlog zyn, welke de redenen van den twist is, en zo zy
verlangde die bevredigd te zien.
9o Als de heeren vinden dat de geneigdheid tot vrede, zo met ons als met Gaika
oprecht is, immers met ons, dan vorderen:
10o Dat al de Hottentotten die onder hunne bescherming zyn genodigd, des noods
gedwongen worden weder binnen de Colonie te komen, met heilige beloften dat hun
niets leed zal geschieden.
11o Dat terug gegeven worden de slaven van alle sexen en jaren, die door de Kaffers
mogte genoomen zyn, of zich by gelegenheid der invallen in de Colonie by hun
hebben gevoegd, of als drossers na hun overgeloopen zyn.
12o Deeze toetezeggen dat zy by der zelver meesters zullen terug koomen, maar
voor het gepasseerde niet zullen worden gestraft.
13o Alle Hollandsche deserteurs of andere blanken welke zich onder hen mogten
ophouden, dadelyk aan ons overtegeven zonder voor deeze de belofte van pardon te
doen.
14o Alle de vuurwapenen zonder onderscheid die zy hebben overtegeven.
15o Onderzoeken, of zy te brengen zyn tot restitutie van genomen vee; zoo zy
eischen een afrekening van het geen zedert jaren over en weer is genomen kan men
zulks niet weigeren, wyl het rechtvaardig is, maar dan koomt men tot geen einde;
ten anderen als de Kaffers al van hun vee konde ontzet worden, dwingd de nood hen
tot nieuwe strooperye en de vreede zoude slegts een spot zyn.
16o Hen trachten te doen verstaan en toetestemmen, dat het Land tot aan de Groote
Visch Rivier aan de zyde van de zee en meer Noordwaards heen zoo als de grenzen
zyn bepaald, aan ons wel en wettig toebehoord.
17o Dat zy dus die rivier moeten overtrekken zonder onder welke voorwendsel
het zyn moge, aan deeze zyde immer of ooyt te komen.
18o Dat insgelyks geen Colonist onder welke voorwendsel het weezen mag, immer
de voeten in hun Land zal mogen zetten, over en weer alleen uitgezonderd, die namens
de Chefs worden gezonden welke dan met een overeentekoomen teeken zullen moeten
voorzien zyn.
19o Indien zy volstrekt niet te persuadeeren zyn over de Visch Rivier te trekken
en voorwenden dat zy het om de twist met Gaika niet durven doen als dan voorslaan
om voorhands tot aan het Zuureveld terug te gaan, tot dat men met
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Gaika zal hebben kunnen overeenkomen dat hy vrede met hun maakt, en hen
ongehinderd in een streeks lands aan de andere zyde der Visch Rivier laat woonen.
20o Dat tot zoo lange dit zal kunnen gevonden worden, zy volstrekt niet verder in
de Colonie vermogen te komen als de Zuurvelden.
21o Indien het terug brengen over de Visch Rivier onmogelyk werd bevonden, dat
zulks vrywillig geschiede, dan diend nader geconfereerd te worden met de Gouverneur
wat dan te doen staat, daar hy evenwel wil verklaren dat hy geen ongeluk voor de
Colonie gelyk vind aan de staat van oorlog, en dat men zig niet kan verbergen dat
de uitgestrektheid van het Land veel te groot is om order, gemeenschap en voorspoed
in dezelve te brengen en te onderhouden.
22o Aan de Kaffers voorslaan, dat als een Colonist hen immer in het minst of
geringst beledigd, zylieden zich dan niet zelve wreeken, maar er aan de naast
bygelegen regent kennis van te geven (Die zodra zy zullen zyn aangesteld tot hun
kennis zullen worden gebragt) en tot die tyd toe moet de kennisgeving deschieden
aan de Officier in het Fort Frederik in de Algoabaay Commangeerende.
23o Indien Kaffers de Colonisten beledigen zal er dadelyk aan de Capiteinen van
worden kennis gegeven, die zullen moeten zorgen dat het geen genomen mogt zyn,
werd terug gegeven en de misdadigers gestraft.
24o Een particulier ingezetenen zal dog nimmer en in geen geval by de Kaffers
over waare of gewaande belediging mogen klagen, maar wel by zyne Magistraat,
die alsdan na behoorlyk onderzoek na omstandigheid zal handelen en na de instructie
die dezelve van het Gouvernement zullen bekomen.
25o Geen Colonist zal onder welk voorwendsel het zyn mag, een Kaffer in zyn
dienst mogen hebben; als men er een op de grond der Colonie vind, zal die zonder
mishandeling by de naaste Magistraat moeten worden gebragt, en door deeze aan de
Capitein tot wien hy behoord werden overgegeven die zig verbinden moeten dezelve
te straffen.
Het zelve zullen de Kaffers kunnen en moeten doen met blanken of andere die uit
de volkplanting in hun Land komen.
26o Nimmer zal een particulier iets met de Kaffers mogen ruilen of eenige
gemeenschap met de zelve hebben; hy die zulks doet, zal als een misdadiger die
oorlog en verwoesting zoekt te veroorzaken aangemerkt en als zodanig werden
gestraft na bevind van zaken, ja, des noods met de dood.
27o De Kaffers het een of ander benodig zynde zal het gouvernement zorgen dat
telkens 's jaars op billyke voorwaarden daar in werde voorzien.
28o De twisten met de Hottentotten moeten op een ander wyze geëindigd worden;
met deeze moet men niet vrede maken, maar men moet de zelve vergeving toezeggen
voor hunne wederspannigdheid; egter met even zoo veel zorg als naauwgezetheid
na de oorzaken der twisten onderzoek doen als by de Kaffers. Voor al trachten te
kennen, zulke Colonisten welke door Godtergende mishandelingen deze menschen
tot wanhoop en wraak hebben gebragt.
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29o Vuurwapens moeten zy afgeven, indien zy er nog van de ingezetenen onder zich
hebben.
30o Informeeren of zy van de genomen goederen aan de ingezetenen hebben
verkogt of geruyld, aan wie en voor hoeveel?
31o Trachten als zy veel vee hebben, als dan dat van de ingezetenen terug te
bekomen, in het oog houdende, dat zy niet geheel zonder kunnen weezen of de
opstand begint dadelyk weder.
32o Als zy zich wel schikken willen, hen dan vry verblyf in de Colonie toezeggen,
en dat er rechtvaardige en strenge wetten zullen gemaakt worden opdat zich de
Hottentotten, als vrye Menschen by de boeren zonder mishandeld te worden kunnen
verhuuren, en dat de voorwaarden welke zylieden maken zullen, heilig zullen worden
uitgevoerd, dat nooyt de kinderen slaven zullen zyn, dat als de ouders uit den dienst
van een boer gaan, zylieden de kinderen die nog niet in de jaren zyn om zig zelven
te kunnen verhuuren, mede zullen mogen voeren.
33o Dat de boeren geen meer recht op de kinderen der Hottentotten welke op
hunnen plaatsen geboren worden zullen hebben, als op andere.
Om ter zelve tyd ook binnen in de Colonie een algemeene regul op de behandeling
jegens de Kaffers daar te stellen, nam de generaal het hier nog volgend besluyt:311
Zuid Africa, Algoabaay, Fort Frederik den 1e juny 1803
J.W. JANSSENS enzv.
In overweging genomen hebbende, dat het in dienst nemen van Kaffers door de
ingezetenen dezer Colonie tot verschillen met menschen dier natie kan gelegenheid
geven en zelvs tot algemene twisten opleiden.
Wyders overwogen zynde, dat de kennis die de Kaffers door het dienen by de
ingezetenen krygen zoo van het land, de weegen, plaatsen en de taal in de Colonie,
dezelve by geval van oorlog meer gevaarlyk doen zyn,
IS BESLOTEN
1o Aan alle In en Opgezeten dezer volkplanting te ontzeggen, zoo als Verboden
word by deze; om eenig mensch, van wat jaren of geslacht hy zy, tot de Kaffernatie
behoorende in dienst te nemen; gelastende dat de zulke welke zy by de dagteekening
deezes in dienst hebben mogten dadelyk zullen worden ontslagen; ingezetenen welke
Kaffers in dienst hebben moeten middelen aan hun schaffen om naar Kafferland te
kunnen wederkeeren.
2o Dat de ingezeten welke kinders van de Kaffernatie in dienst mogten hebben,
of in oorlog als andersints van dezelve genomen zyn, de zelve in de kortst mogelyke
tyd zullen moeten terug bezorgen aan de Kraalen en famillien waar toe de zelve
behooren.
3o Dat dit besluit voor de ingezeten dezer volkplanting van volstrekt verbindende
kragt zal zyn tot dat na de terugkomst van de Gouverneur in de hoofdplaats, en hy
des Commissaris Generaals welmeenen zal kunnen hebben
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Sien infra voetn. 377.
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ingewonnen, omtrent de nader te bepalenen betrekkingen tusschen de Colonisten en
de Kaffernatie.
En zal extract deezes worden gezonden aan de Land Drosten van Zwellendam en
Stellenbosch met last het zelve ter kennis te brengen aan wie en waar zulks behoort.
Wyders een gelyk extract aan den Major van Gilten in de Algoabaay
Commandeerende; om den inhoud ter prompter uitvoering aan den Veld-Cornet van
het District mede kennelyk te maken, zoo als de Gouverneur aan de Veld Cornet die
hy op zyn Reis in het District van Graaf Reynet zal aantreffen, of waar aan hy
gelegenheid zal hebben het te doen toekomen, mede zal doen.
(was geteekent) J.W. JANSSENS.
AMPLIATIE
Van de Kaffers die in vrywillig dienst by ingezetenen zig bevinden en dadelyk
ontslagen moeten worden volgens art. 1o zullen provisioneel tot nader bevel
uitgezonderd zyn de zodanigen die reeds meer dan een rond jaar by de burgers zyn,
by wien zy actueel dienen, en die verkiezen mogten by de zelve voor als nog te
verblyven, maar volstrekt zullen geen andere ingezetenen deze weder huuren mogen,
of de Kaffers, die er zyn, tegen der zelve verkiezing mogen aanhouden; in deeze
uitzondering zyn niet begreepen kinderen van Kaffers die in oorlog of andersints
genomen zyn, deze moeten dadelyk zoo als het besluit zegd aan hunnen famillen
terugbezorgd worden al ware het dat die kinderen het niet verkozen.
Overigens werd deze dag doorgebragt om voor des anderen daags beschikkingen te
nemen, zynde het voornemen om de zoutpannen312 hier in de nabyheid te gaan
bezoeken. S'avonds vertrok een wagen derwaards, om ons middagmaal ter dier plaatse
voor af in gereedheid te brengen.
Twee jonge lieden van het Commando bragten den Gouverneur een jonge levendige
Tygerkat313 ten geschenke welke zylieden in de duinen hadden gevangen; de huid is
volmaakt gevlek als die van den Tyger zelve: zy schynt zeer boosaardig, men zegt
dat er wel gevonden worden welke ter grootte van een patrys hond opgroeien.

[17 Mei 1803]
DINSDAG den 17e MEY, S' morgens met het vroegste aanbreken van den dag maakten
zig het gezelschap vergezeld van den Bevelhebber der Troupes
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Drie soutpanne halfweg tussen die huidige Uitenhage en Port Elizabeth, suid van
Swartkopsrivier en aangrensend aan Bethelsdorp aan die oostekant. Die panne is reeds deur
Thunberg in 1773 besoek en deur R.J. Gordon op 16.1.1778 geteken. (Vgl. Forbes, I, pp. 96,
287 en 416). Egbertus Bergh (B.H.D. III, p. 42) meld die ‘schier onuitputtelijke voorraad
van zuiver wit zout’ wat hier te vinde is.
Panthera pardus melanotica (Günther) of felis leopardus.
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alhier en den Capitein Alberty benevens de burger Commandanten gereed, om te
paard, de zoutpan circa vier goede uuren van het Fort Frederik gelegen, te gaan
bezichtigen. Wy reeden den weg op welke naar Graaf Reinet leid.314
Onder wegen zagen wy weder twee plaatzen welke geduurende de onlusten zyn
verwoest: allomme vind men de sporen der vernieling, men ziet byna niets of het
draagd de duydelykste kenmerken van rampspoed, de ingezetenen zwerven van de
eene naar de andere plek gronds, zoo als de weyding van hun nog overgebleven vee
zulks vorderd, hier aan schynen zy reeds gewoon, men vraagd hier niet waar woont
die of die? maar waar legd die of die? waar is die heen getrokken? legd dat klompje
menschen nog daar of daar?315
Wy doorwaaden de Kleine Zwartkops Rivier en een half uur van deeze, de Groote;
er was weinig water in dezelve op de plaats daar wy doorreeden; het spoor liep verder
door een kreupelbosch aan wederzyden de weg, tot dat wy in eens verrascht werden
door het gezicht van de gansche pan.
Zeer belangryk is het om dit wonder voortbrengzel der natuur te bezichtigen. De
Heer Barrow in zyne opgave van de zelve,316 heeft zeer naauwkeurig gezien en doet
volgens onze gedachten de zuyverste beschryving die men verlangen kan: wy
refereeren ons ook volkomen aan zyn verhaal deswegens, en zullen hier blootelyks
byvoegen: dat wy de Pan rondwandelden, in den tyd van een uur min drie minuten;
de kom was niet diep met water. Het strand bestaat uyt lagen vast zout, de bovenste
welke wy afligte, zal een duim dikte bevatten; de zyde van de pan daar de wind de
kabbeling van het water heen dryft, legd overdekt met sneeuwwit zeer fyn zout, van
het welke wy eenige zakken mede namen. De steenen hier en daar in de pan leggende
waren ter duims dikte omtrokken met een korst zout; de christalisasie van het water
is zeer spoedig; over al waar zulks aankwam, het zy aan kleederen of anderzints,
wierd zulks dadelyk door de zon tot een wit zout geformeerd. Wy vulden een fles
met dit water en namen de zelve met ons, om ook hier mede een proeve te doen.
Wy wisten aan de by ons zynde Afrikanen geen juisten denkbeeld van ons veldys
te geeven, dan deze zoutpan. Het is hagelwit en heeft juist een aanzien als of een
dunnen sneeuw over ys legd terwyl de bovenuitstekende mede door zout overdekte
steenen zeer aardig bydragen om deeze gelykenis te volmaken; naar mate wy met
bylen de bovenste laagen zout welke hoe langer hoe dikker wierden loshakten, vonden
wy verscheidenheyd van couleuren en ik geloove dat men eenige ellen diep zoude
moeten ophakken alvoorens de grond dezer pan te ontdekken.
Wy namen op den oever van den zoutpan ons middagmaal en reeden
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Dus veel nader aan die kus as Van Rooyen se afgebrande plaas (by Despatch) waar die
onderhoud met Stuurman plaasgevind het, ongeveer waar nou die nasionale pad deur
Zwartkops loop.
Paravicini skryf hier woordeliks 'n paragraaf oor uit die brief Janssens/De Mist, 12.5.1803
(B.H.D. III, p. 218).
Barrow I, pp. 74-78.
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vervolgens naar de Baay terug, houdende eene meer links afloopende weg naar de
mond van de Groote Zwarte Kops Rivier317 langs welkers oever wy een tyd lang
voortreeden; de Gouverneur had het ongeluk met zyn paard te storten en geheel onder
het zelve te vallen.318 Zyn hoogEdele bezeerde zig dog gelukkig niet, en wy
vervorderde onze weg, bezigtigende de mond der rivier en bevonden dat alweder,
gelyk by alle anderen, eene zandbank het inkomen van het geringste vaartuig belette.
Wy volgden op onze terugtocht van daar het strand der zee hetwelk zeer vlak en
gemakkelyk te beryden was, ontdekkende geene klippen, maar een veel sterker
branding dan by Frederiks-fort.

[18 Mei 1803]
WOENSDAG den 18e MEY. Des morgens319 kwamen de Commandanten der burgers
zyn Edele een bezoek geven, by welke gelegenheid hun de instructie tot de vrede
onderhandelingen werd voorgelezen; welke hun scheenen, en zeiden zeer te behagen.320
Heden keerde de burgers Stolts, Vogel etc. die by de Kaffer Kapiteins t' Conga,321
T' Sambee, Jalouza en Thöly322 zeer wel ontfangen waren. Ieder dezer opperhoofden
had een vette oss doen slachten om zyne Christen gasten te onthalen. Te vergeefsch
werde de zich noemende Hottentotsche Capiteinen Bouvezak en Trompetter323 gezogt.
De opperhoofden der Kaffers beloofde echter dat zy vyf dagen daarna, zynde den
21e dezer, benevens de Kaffer
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Lees: Groote Zwartkopsrivier.
Die insident word nie in die amptelike joernaal genoem nie.
Dié môre is deur Janssens eers 'n brief geskryf aan T.I. Ferreira (blykbaar ten antwoord op
lg. se verweer in die ingelewerde stukke van 13 en 14.5.1803) waarin verwys word na sy
‘Godschreiende tyrannique mishandelingen’ teenoor die oorspronklike inwoners gepleeg en
die kwade gevolge daarvan (B.R. 93, p. 75 en G.M. IV, p. 141).
In sy aanvullende verslag aan De Mist oor die onderhandelinge (B.H.D. III, p. 232) stel
Janssens die rol van die kommandante anders, nl. dat hy hulle dieselfde instruksie gegee het
as vir Van Reenen, Paravicini en Alberti om te sien ‘of enkeld Colonisten hierin meer zoude
slagen’.
Konga (Congo, Cungwa) hoof van die Gunukwebestam (gedeeltelik van Gonakwabloed)
wat naby die kus gewoon het in die huidige distrik Alexandria. Konga was nie van koninklike
bloed nie en daar is dus deur die ander kapteins enigsins op hom neergesien. Hy was die
seun van Sakka wat Palo, grootopperhoof van die Kôsa, se vee opgepas het en so kaptein
geword het. Hy het met Slambie en die Suurveldkapteins in 1799 gemene saak gemaak in
die oorlog, maar teen 1802 vrede gesoek. Teen 1806 het hy grond beset aan Van Stadensrivier.
In die oorlog van 1811-1812 is hy op 3.1.1812 in 'n skermutseling in die Addobos gedood.
(Vgl. oor hom Cory, I, pp. 40-42, 104, 178, 228, 243-244 en Marais, pp. 6, 15-17, 49, 97-98
voetn., 104-108, 124, 132, 138, 143.
Tholie (Tuli, Tolie) was 'n seun van Langa, die jongste seun van grootopperhoof Palo. (Theal,
Records VII, p. 38). Hy was al in die oorlog van 1793 betrokke toe hy plase in die Suurveld
afgebrand het. (Van der Merwe(c), pp. 6, 49 e.v. en Marais, pp. 48, 63, 96 en 153).
Hans Trompetter, wat saam met Boesak en Stuurman in 1799 hul lot ingewerp het by Slambie
se volk teen die blankes. Hy word een van Van der Kemp se ‘bekeerlinge’ op Bethelsdorp
maar sluit hom later weer by Slambie aan. In Sept. 1809 is hy weens diefstal gevange geneem
en na Kaapstad gebring (Cory, I, p. 193).
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Capitein Se. Habanna,324 aan den Zondags Rivier zouden komen en hun best doen
Bouvezak en Trompetter te vinden en mede te brengen. Zy verzogten dat de
Gouverneur zig mede derwaards wilde begeven, als durvende zy niet wel wagen tot
in de Algoa Baay te koomen. Zy wisten dat het land weder aan de oude heer
Compagnie was terug gekeerd.
Zy verkeeren in de meening dat de Oostindische Compagnie een persoon en de
koning van de volkplanting is, en zegde zeer verbleydt te zyn dat de Witte
zeemenschen (Engelschen) het Land weder aan de Capitein Compagnie hadden terug
gegeven, maar dat Compagnie tog zeer oud moest zyn geworden, daar haar voorouders
hem al gekend hadden; zy gaven voor, oprecht naar vrede te verlangen, daar zy in
on-min met den Kaffer Koning Gaicka zyn, en deze hen dikwerf vee ontroofde; dat
zy gehoord hedden dat Gaicka de burger Hendrik Janssen van Rensburgh325 had laten
verzoeken om gezamentlyk de Kaffers die zig aan deze zyde de Groot Visch Rivier
bevinden aan te vallen. Weinige oogenblikken na de aankomst van Stols kwam de
door hem aangekondigde bootschapper van 't Conga in gezelschap van Bootsman
Stuurman,326 broeder van de hottentotsche Capitein Stuurman, ook aan de Baay, welke
de zelfde boodschap als de burgers kwam doen. Men verzorgde hen van kost, en
voor al van brandewyn daar zy sterke liefhebbers van zyn.

[19 Mei 1803]
DONDERDAG den 19e MEY, werd de zendeling van 't Conga met eenige kleinigheden
die hem zeer aangenaam waren, beschonken, en gevraagd of hy den volgende dag
in gezelschap van de Gouverneur naar zyn opperhoofd ryden wilde, hetgeen hy met
genoegen aannam, waarna wy in zyn gezelschap een wandeling deeden.
Het Aziatisch schip De Verwachting trok zyne aandagt naar zich: de aankomende
booten welke goederen aan wal bragten en door de sterke branding snel boven en
benedenwaarts bewogen zoo dat de golven somwylen belette deze boot te zien, deed
hem wonder opkyken; op het aanbod dat men hem deed om naar boord te gaan,
bedankte hy, met optemerken, dat hy niet gaarne onder het water wilde zoo als hy
wel zag dat tog moest geschiede. Toen hy langs de kasernen passeerde zag hy juist
de Troupes eeten dat hem zeer beviel, als mede het Fort Fredrik.
Ik vraagde hem of hy uit de kanonnen die hy bewonderde, wilde zien en
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Habana was 'n neef van Slambie wat enkele jare ná hierdie besoek van Janssens met sy mense
tot by die huidige Prins Albert aan die Gamka opgetrek het en 'n rowerbestaan gevoer het
voor hy na sy kraal suid van die Rietberg teruggekeer het waar hy tydens die oorlog van
1812 was toe hy oor die Visrivier gejaag is. (Cory, I, pp. 172, 178, 241, 245, 301, 305, 310,
318, 320, 396.
Die kmdt. Hendrik Janse van Rensburg, Nicolaasseun, wat ná die ‘Derde Opstand’ in
Graaff-Reinet in 1801 uitgewyk het (supra voetn. 66) en pas deur Janssens genooi was om
hom weer binne die volksplanting te vestig. Oor sy aankoms by die goewerneur, infra voetn.
335.
Daar was dus drie Stuurman-broers: Klaas, David en Bootsman. Oor laasgenoemde is niks
verder bekend nie.
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hooren schieten, het geen hy verlangde, maar zonder tekens van bangheid, sprong
hy by het schot schielyk op, floot met eene zeer lange ademhaling, zyne ooren
vasthoudende. Na de zyde ziende, daar het stuk naar toe gericht stond, vroeg hy den
afstand waar op men wel kon schieten en hoe veel menschen men wel te gelyk kon
raken: hier op werd hem als afstands teeken ver voorby het ter reede leggende schip
opgegeven, en honderd menschen (als kunnende in eens dood geschoten worden)
genoemd, hetgeen hem niet verwonderde. De Gouverneur hem vragende, of hy nog
een canonschot wilde hooren, bedankte hy daar met veel gebaarden en buigingen
voor; hy berook het stuk en gaf te verstaan dat de zwarte korrels daar mede geschooten
werd, absoluut zwaar vergift moesten zyn, en om hem van het tegendeel te overtuygen,
namen wy eenige korrels in de mond, waarop hy insgelyks proefde; hy spuwde met
een misselyk gebaar het kruyt weg zeggende dat hy er ziek van zoude worden.
By zyn terug gaan van het Fort ging hy andermaal in de kasernen, en merkte op,
dat de Kaffer Kapiteins ook volk hadden die geen gebrek lyden, maar dat het een
groot machtige Kapitein moes zyn die zoo veel en zulk een ryk volk onder zich heeft,
dat hy niet begreep hoe een ieder tusschen zoo veele goederen het zyn kon vinden.
De blinkende knoopen van de jagers trokken byzonder zyne oplettendheid, en hy
zeide dat als ieder hunner hem er slechts een enkelde gaf hy dan een groot menigte
zoude hebben en zy ook nog veel overhielden. De goude epaulettes van den
Gouverneur trokken zyne aandagt mede na zig; op het naauw bezien en bestasten
floot hy even zo als by het bezien der fraaye kleeding der jagers in de Kazernen. Hy
vroeg om brandewyn met verklaring dat niets hem meer plaisier deed; hy zeide in
gebroken Hollands, tis al te lekker voor myn.
De naam van deze zo veel oordeel schynende te hebben Kaffer, is t'Nacabanée;327
zyn ambt is, zoo als de Colonisten het noemen, Heemraad by de Kapitein Congo; hy
is een man van een vry hooge statuur, middelbare jaren, wel gemaakt en geassureerd
voorkomen, heeft vier vrouwen en zeide nu hy deze allen had gekogt niet veel vee
over te hebben. Zyne kleeding bestaat in een tigervelle Kros,328 op de eene schouder
te samen geknoopt, en agter langs zyn rug onder de anderen arm naar beneden
afhangende. Hy had agt zeer schoone yvoore ringen (uyt een stuk ieder) boven den
elboog van de linke arm. Aan de rechter had hy boven de hand een kopere ring en
een anderen boven de elboog. Om zyne lendenen twee snoeren kleine ronde kopere
oogen van kopere platen in kleine regeltjes gesneden en dan in 't formaat van kralen
opgerold.
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Daar is g'n aanduiding dat hy 'n Kôsa was nie; veeleer 'n Gonakwa-Hottentot. Ook die byskrif
by die tekening wat Paravicini van hom maak, kry die byskrif ‘Hottentot Andrec Zwart Boye’
(in die handskrif ná p. 88). Afgedruk in G.M. IV, pl. 7 na p. 142. Reeds in 1702 was daar
tussen koloniste en die Gonakwa in die Suurveld aanraking tydens die berugte roofekspedisie
(Vgl. W.A. van der Stel/Patria, 1.4.1703, Uitgaande Brieven, C. 507, p. 846). Oor hul
bewoning van die Suurveld, Theal, Records VII, pp. 40 en 45-46.
Karos (Oor die voorkoms van die woord in geskrifte sedert 1673, Nienaber, pp. 332-333).
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Om zyn hoofd had hy een krans van byna een duim breed, gemaakt van proper in
punten uitgecampaande blaauwe en witte kleine coralen op verscheide draden geregen
en tegens elkaar vastgehegt; boven op zyn hoofd een overeindstaande vlok paarde
of bokke hair met een leder riempje, waar aan verscheiden koperen knoopen
vastgemaakt, en aan zyn rechter been onder de knie een krans kopere opgerolde
coraalen; voor de borst had hy een aan coraalen hangende ronde koperen gedreven
plaat daar het bovenste gedeelte van het wapen van de Engelschen Generaal Dundas329
opstaat, hetwelk hy van den Landdrost Meynier,330 benevens de naam van Andrec
Zwartboy bekomen had.
De loots van het schip De Verwachting liet hem met een verrekyker na het schip
zien; hy lachte zeer en zeide dat het zelve schielyk na hem toekwam, kykende telkens
op zyde de verrekyker om het verschil op te merken. Een horologie verbaasde hem,
hy bezag het op alle zyden, en op het hooren tikken van het zelve floot hy zeer lang.
Men was den ganschen dag bezig de manschappen en wagens in gereedheid te
brengen, om des anderen morgens naar de Zondags Rivier te gaan: s'avonds ten vyf
uuren byna, vertrok de train, uit veertien wagens bestaande, vooruit, onder geleide
van den Lieutenant Alberti met zes en vyftig jagers, en den Lieutenant Gilmer met
9 dragonders, welke benevens een menigte jonge burgers tot escorte mede gingen.
Met het aanbreken van den dag van,

[20 Mei 1803]
VRYDAG den 20e MEY ging de Gouverneur mede na het ter byeenkomst bestemde
punt aan de Zondags Rivier, hebbende buiten zyn gewoon gezelschap nog den Major
van Gilten, de Kapitein Alberti, en Chirurgyn Major Wehr331 by zich.
De Gouverneur, de reeds als geen goed voorteeken hield, niets van Jansen van
Rensburg of Coenraad de Buis te hooren,332 wierd aan de Cuga,333 daar wy eene halte
hielden verrascht, door de komst van Van Jaersveld334 met vier burgers uit de ver
afgelegen Districten. Deze kondigden met de overigen de
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Genl.-majoor Francis Dundas, luitenant-goewerneur van die Kaapprovinsie en bevelhebber
van die troepe van 23.5.1797, waarnemende goewerneur (20.11.1798 tot 9.12.1799) en weer
eens van 20.4.1801 tot 20.2.1803.
Honoratus Christiaan David Maynier (1760-1831?) landdros van Graaff-Reinet, 1793-1795,
kommissaris vir die grensdistrikte (25.12.1799 - Oktober 1801).
Johann Heinrich Friedrich Carel Leopold Wehr, M.D. (1764-1854) wat as chirurgyn-majoor
in 1802 met die Waldeckregiment na die Kaap gekom het. Hy was waarskynlik by die
garnisoen wat oor see na Algoabaai gekom het. Vgl. lewensbesonderhede by Edmund H.
Burrows, A History of Medicine in South Africa, Kaapstad-Amsterdam, 1958, p. 75.
Sedert 9.4.1803 toe Zacharias van Jaarsveld van Swellendam weg is, is niks weer van hom
verneem nie (supra voetn. 65). Op 12 Mei het Janssens in sy verslag opgemerk: ‘Met ongeduld
zie ik onze gezanten die na de Kaffers gezonden zijn, te gemoet, en niet minder, Rensburg
en du Buijs, welke reeds per Courier van Zwellendam genoodigd zijn hier bij mij te komen.
Ik heb nog niet van hun nog van den Courier Van Jaarsveld vernomen’. (B.H.D. III, p. 223).
Die Koegarivier, ongeveer 15 myl van Fort Frederick.
Zacharias van Jaarsveld (sien supra voetn. 65).
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vreugd der opgezetenen aan, dat de Colonie wederom Hollandsch was, en dat wy op
een uur afstands, van Rensburgh335 met twee honderd man zouden vinden, die den
Gouverneur te gemoet kwamen;336 Jaersveld rapporteerde ook C. de Buis gesproken
te hebben337 en dat Koning Gaicka wenschte de Gouverneur te ontmoeten, en zich
ten dien einde naar de Visch Rivier zoude begeven. Men brak spoedig op om de tocht
te vervorderen.
Een half uur wegs afgelegd hebbende vonden wy acht bejaarde burgers te paard
die door van Rensburg waren afgezonden om de Gouverneur te begroeten, en
aantekondigen dat zyn volk het genoegen zoude hebben, den Edelheer na 's Lands
gebruik met salutschooten te ontfangen, het gene dan ook korte tyd daarna geschiede.
Juist passeerden onze wagens op eene vlakte die van Van Rensburg welke meer dan
vyftig in getal zynde. Deze vereeniging van menschen en train een fraay aanzien gaf;
de burgers verklaarden dat de vreugd overgroot by een iegelyk was om weder
Hollandsch bestier te zien; de Gouverneur sprak veler hunner met vriendschap aan,
en deelde hun zyne verlangens en verwachtingen benevens zyne inzigten tot
herstelling van geluk en vrede mede; het genoegen wederzyds scheen vry algemeen,
en wy gingen alle te zamen een en het zelfde leger aan den oever van de Zondags
Rivier338 betrekken, in de naarbuurschap der Kraal van Claas Stuurman en eenige
Kaffers.
Onze Kaffer Heemraad van t' Congo (den zendeling Nacabanée) deed deze reize
mede, bewonderde het geen hy zag, dog scheen meer dan eens blyken van
ongerustheid te geven, welke toch telkens weder met vertrouwelyke verzekeringen
gestild wierden en zyne vrees in lagchen deeden veranderen. Men zeide hem dat die
menigte niets dan vredens-gezind was, zynde slechts het gewoon convoy als de
Gouverneur van het Land reysde. Tot vermaak hing ik
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Sien supra voetn. 66. Dis nie duidelik waar Van Jaarsveld hom op 26.4.1803 gevind het toe
hy hom die brief van Janssens ‘Eijgen handig in handen afgegeeven’ het nie (B.O. 88). Daar
is baie verwysings na plase waar hy gewoon het of wat ná 1789 op sy naam was: Welgevonden
(Klein-Visrivier), De Hoeko (Boesmansrivier), 'n plaas in die buurt van die huidige Alicedale
(Swartwaterberg) en Van Stadensdam aan die Bo-Visrivier. (Vgl. o.a. R.L.R. 41, p. 42; G.R.
14/17, 29 en V.R.V. 34 (Grosvenor), pp. 34, 95-97, 110 en 113 (voetnote 33 en 37-46); ook
Kirby, pp. 66 en 81.
Van Reenen (V.R.V. 18, p. 90) sê hy het nog in die Bamboesberge gelê, d.w.s. oos van die
huidige Cradock ongeveer by Sterkstroom van vandag. (Vgl. ook Cory I, p. 240. Theal
beskryf hom as ‘an able and law-abiding commandant’ (deel V, pp. 58, 88 e.v.) maar in die
stukke van 1801 word hy aangedui as een van die ‘mutinous vagabonds’ en in die
memorandum (van Maynier?) word van hom gesê dat hy ‘zig als Commandant hebbende
opgeworpen, is thans aan het Hoofd van een Partij oproerige door hem misleide Boeren.’
(G.M. IV, p. 214).
Van Reenen (V.R.V. 18, p. 92) sê daar was 108 man by Van Rensburg.
Sien supra voetn. 64 en 65. De Buys het by dié geleentheid, op 6 Mei, ook aan Van Jaarsveld
gesê sy perde is te gedaan en hy kon nie saamry na Algoabaai nie (B.O. 88, Joernaal van
Van Jaarsveld).
Die kamp is opgeslaan op die plaas van Louis Kotzé, die ouere, De Toekoetarie gel: tusschen
de Zwartk: en Zondagsrivieren; (R.L.R. 78, p. 164 en G.R. 14/17, p. 47; V.R.V. (Van Reenen),
p. 90 en voetn. 4). Die huidige naam van die plaas is Tankatara (tans UIT 4.119) en dit lê
aan Sondagsrivier, net noord van die huidige nasionale pad.
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hem mynen sabel om, hetwelk hem zodanig beviel dat hy daar mede den geheelen
dag te paard in de hand zat te schermen en struykjes aftehouwen.
De Gouverneur onderhield verscheidene van de nieuw aangekomene burgers welke
de voorzorg hadden gebruikt om over de vierhonderd schapen en tachtig runderen
mede te brengen. Een lyfeigene van den Gouverneur vond op het veld na by eenige
struyken een koker met ver in de twintig vergiftigde pylen; de koker was van een
dun uytgeholde boombast vervaardigd en de pylen van riet, en een en een halve voet
lengte, voor aan met een hertsgewyze gevormde punt. Kapitein Stuurman zond eene
groote gevlogte mand met zoete melk aan den Gouverneur ten geschenke. Verscheide
Kaffers kwamen door nieuwsgierigheid gedreven het camp zien; alle waren zeer in
hun schik op schaapenvleesch ende by hun zoo geliefde brandewyn onthaald te
worden.
Des avonds nam den burger Rensburg by den Gouverneur het avond eeten; zyn
gezelschap bevestigde het geen de Kaffer Chefs aan deeze zyde der Visch Rivier
hadden gezegd, namelyk: dat Gaicka hen zoude hebben laten vragen om vereenigd
een oorlog tegens de zelve te beginnen.
Rensburg zeide, dat hy er niets op had geantwoord en hy de begeerte van zyn
nieuw en wettig Gouvernement alvoorens wilde kenne.

[21 Mei 1803]
ZATURDAG den 21e MEY. De legging van ons camp en de inrichting van het zelve
is dit maal merkelyk schooner dan onze vorige. De oevers van de Zondags Rivier
zyn zeer verheven, waarlyk een verrukkelyk gezigt om de zelve met afwisselende
kronkelingen in de diepte en tusschen rotsen te zien heenen bruisschen; ons camp
heeft het front naar de rivier terwyl de Hollandsche vlag van voor des Gouverneurs
tent wapperde, voor welke behoorlyk een jager wacht gesteld is. De train staat naar
vereischt agter het front: alles zamen genomen, gelykenend naar een klein leger.339
De Gouverneur had heden een lang mondgesprek met Rensburgh om deeze, welke
kundig met het Kafferland is zyne bedoelingen te openbaren: zyn Edele gaf hem
eenige inlichtingen omtrend de middelen welke hy wilde gebruiken, om eerst vrede
met deze natie te maken, en dan, ware het mogelyk, rust, ordre en geluk voor het
inwendige der Colonie daar te stellen. Het scheen dat deze burger de voornemens
van den Gouverneur zeer bevielen; zyne betuigingen van oprechte vreugde, doen
ons wenschen dat zoowel hy, als de nu bygekomene menigte, het hunne, tot het
volbrengen dezer gewichtige taak door eensgezinde poogingen zullen ondersteunen.
By deze gelegenheid leide Rensburg den gouverneur eene Lyst over, bevattende de
naam en het getal der plaatzen, welke by den inval der Kaffers zyn verbrand en
vernield geworden.340
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Daar is geen aanduiding dat Paravicini die toneel geskets het nie hoewel Godée Molsbergen
in 'n voetnoot (G.M. IV, p. 145) na die plate in Ludwig Alberti se album verwys asof die
kamptoneel daarin voorkom. Dit is nie die geval nie; die kamptoneel in die album is van die
ontmoeting met Gaika aan die Katrivier (Sien infra voetn. 471).
Agterin band B.R. 93 afgeskryf (nr. 48). Van Reenen het 'n nog vollediger weergawe van
die lys in sy joernaal opgeneem (V.R.V. 18, pp. 144-152), 'n nuttige bron vir die uitkenning
van sommige persone wat verderop vermeld word.
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De Kapitein Stuurman kwam heden met een groot getal zyner Kraal, zoo mans,
vrouwen als kinderen den Gouverneur een welkomst bezoek geven; eenige handen
vol tabak aan deze dames deed hen alle vergenoegd weder vertrekken. Ook kwam
den Kaffer Heemraad Nacabanée welke de nacht aan zyne Kraal had doorgebragt
weder te voorschyn, by zich hebbende twee andere Kaffers en een bastard Hottentot,
Philip Buis genaamd, welke voor den Kapitein t'Congo tot waarteeken van
vredelievenheid een flesch wyn en brandewyn, benevens eenige kleinigheden kwam
vragen. Wy gaven hem dit alles en daar en boven een stuk papier met het cachet341
van den Gouverneur. Zy verzekerde ons dat t'Congo al zederd daags te vooren aan
de overzyde der Rivier was geweest, wachtende na de andere Kapiteins om als dan
te zamen herwaarts te komen: wy lieten hen overtrekken met de bovengezegde
waarborgen.342

[22 Mei 1803]
ZONDAG den 22e MEY. Heden morgen kwamen weder eenige Kaffers meest uit
nieuwsgierigheid om het leger te zien; de Gouverneur schreef een brief aan den
Commandant generaal der Landlieden Botha343 en de andere Commandanten welke
ik uit overweging van der zelver belangryken inhoud hier heb ingelast en is
luydende:344
Zondags Rivier den 22 mey 1803.
J.W. JANSSENS
aan
De Commandant generaal Botha en verdere Commandanten in het leger aan de
Zondags Rivier.
COMMANDANTEN,
Wy denken eenstemmig over het wenschelyke van algemene rust, en hoe zeer,
daar toe duurzame vrede nodig is; maar al is deeze ook aan billyke voorwaarden te
bekomen blyft er nog meer dan eene zwarigheid; ik wil slegts van eene spreken:
veele burgers hebben groote verliezen in ossen, koeyen, paarden en schapen en wat
diens meer is geleden; en hier in bestaat de welvaart ven een gedeelte des lands. Het
zal niet mogelyk zyn deze verliezen geheel te vergoeden; hoofdzakelyk zullen de
zelve door aanwendingen van yver, vrede, spaarzaamheid en werkzaamheid met der
tyd moeten herstellen; en schoon ik niet wanhoope of de bekende milde
mededeelzaamheid van de Hollandsche
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Lakafdruk van die goewerneur se seël.
Volgens die amptelike joernaal (G.M. IV, p. 146) het op hierdie dag ook by die goewerneur
gekom die burger J.C. Greyling, met 'n klagte wat genoteer is, en die burger Johannes Hendrik
Bosch met 'n versoek. (In die memo. (van Maynier?) word die Greylings gunstig vermeld,
maar dieselfde Bosch as ‘een zeer groote schurk’ aangemerk. G.M. IV, p. 215).
Die veldkmdt. P.R. Botha (supra voetn. 203).
B.R. 93, nr. 12, J.W. Janssens/P.R. Botha en kommandante, 22.5.1803. Van Reenen het die
brief ook opgeneem in sy joernaal (V.R.V. 18, pp. 112-116) en ook die antwoord van dieselfde
dag deur die kmdte. Botha, Linde en Van Rooyen (pp. 118-120) wat enigsins dubbelsinnig
bewoord is en nie onvoorwaardelik instemmend nie.
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Zuid Africanen zal wel door de zulke die weinig of niet geleden hebben iets doen
by een brengen ter gemoet koming van die byna geheel tot armoede zyn gebragt,
misschien zelve dat het gouvernement wel op een of andere wyze behulpzaam zyn
zal, maar dit te samen zal altoos maar een gering gedeelte van de geleden verliezen
kunnen bedragen; veele menschen zoo my voorkoomt verwagten dat door schikkingen
met de Kaffers veel van het verloren vee zal terug komen; ik wensch het hartgrondig,
maar durve er ons niet mede vleien, nog staat op maken. Het volgende wenschte ik,
dat de Hollandsche Africanen, wel begrepen en als dan zoude zy algemeen sterker
het noodzakelyk van vrede gevoelen.
Het is een groot onderscheid of men zyn goed door diefstal of oorlog verliest; in
het eerste geval bekoomt men het terug als het te te vinden is, in het laatste niet of
maar zeldzaam en nooyt als door een minnelyke overeenkomst of door het lot des
oorlogs. De oorlogen die er plaats gehad hebben van de vroegst bekende tyden af,
hebben in het midden dezer verwoestingen dog een soort van recht daargesteld. Zoo
rekend men, het gene in oorlog op zyne vyanden genomen is voor goede prys en als
wettig eigendom van den overwinnaar. Hier door zyn by het overgaan van de Kaap
in 1795 de magazynen, slaven, ossen en alles wat het Gouvernement behoorde in
Engelsche handen gevallen, en by de terugbekoming van de Kaap is wel het land en
de gebouwen maar niet het opgenoemde teruggegeven; al het geen men er weder
van terug heeft is van de Engelschen gekogt; zoo is het thans mede met het vee, dat
zich van de volkplantelingen onder de Kaffers mogt bevinden gelegen.
Men kan wel verlangen en zyn best doen er wat van uittekrygen, maar men kan
niet zeggen gy moet het terug geven want op de weigering is er niets als het weder
beginnen van oorlog over, en dan is er aan de eene zyde kanst voor overwinning
maar ook te gelyk het gevaar van het geen men nog heeft behouden te verliezen en
men koomt nimmer of nooyt aan het einde van de verwoestingen.
Deze aanmerking heb ik gemeend Ulieden te moeten maken met nodiging die
mede aan de verdere burgeren kennelyk te doen worden opdat niet wanbegrip
zommige menschen tot hen eigen en s'Lands ongeluk ongegronde vorderingen als
een recht zoude willen doen voorkomen.
Ik verblyve met achting en toegenegenheid ULieder welmeende vriend,
De gouverneur generaal,
(was geteekend) J.W. Janssens.
Den Commandant Botha was gisteren met den burger Stols na de Kaffer Kapitein
t'Congo aan de overzyde der Zondags Rivier gaan zien, wat belette dat hy en de
andere Kaffers Bevelhebbers niet te voorschyn kwamen. Heden middag retourneerde
gezegde Commandant in gezelschap van twee Kaffers, zynde de eene den tolk van
t'Congo, en den anderen by de troup van L.Sambée
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hoorende. Botha rapporteerde dat hy t'Congo op drie uuren afstands van hier gelegen,
vond,345 welke hem uitnemend vriendelyk had ontfangen en gezegd, dat er niets aan
haperde dan de komst der andere Kapiteins. Hy zond ook dadelyk een van zyne
lieden agter uit om hem tog aantezetten spoedig optekomen. t'Congo scheen zeer na
de vrede te verlangen, te meer om dat Botha hem beduide dat onze magt thans door
de eensgezindheid der Inwoonders grooter is dan tydens de Engelschen om dat toen
de Colonisten onder elkanderen in verdeeldheid leevde; hy scheen dit selfs te
begrypen, en was daarom zeer geneigd den oorlog geeindigd te zien.
Onder de Kaffers die kort daarna aankwamen was er een, die ons verzekerde dat
Tholy reeds by t'Congo was aangekomen en dat wanneer de andere niet spoedig
kwamen, zy beide toch op morgen wilde opkomen; deze nieuwe Kaffergezanten
wierden weder met brandewyn als naar gewoonte voorzien.
Na de middag onthaalden zy ons op een dans na hunne's lands wyze; de mans
stonden in twee reyen agter elkanderen gearmd, zonder tusschenpoozing opspringende,
onder het geven van eentoonig geluid en gebrom; de vrouwen liepen op de maat van
dit brommende gezang, dat zy accompagneerden, rondsom de springende mans,
makende allerlye drayingen en buigingen van het Lichaam. De mans waren
moedernaakt, dog de vrouwen behielden hunne mantels om; overigens was den dans
altyd het zelfde, wordende tusschen beiden door een verheffing van gezang opgewekt.
Eenige toonden ons het werpen met hassagayen, maar het kwam ons voor dat zy of
de kunst willen verbergen of minder juist met dit wapen treffen kunnen als wy
verwagten; wy verbeelden ons dat men eene aankoomende hassagaay met een hout
zeer goed zoude kunnen afslaan; hunne verste afstand was zestig treden en dan zeer
ongewis.

[23 Mei 1803]
MAANDAG den 23e MEY; tegens omtrent tien uuren kwam er een boodschap dat
den Kaffer Kapitein Tholy op weg was, om naar het leger te komen. Kort daarna
verscheen hy, by zich hebbende een ander Kapitein t' Chadhow genaamd,346 en een
twintigtal Kaffers. De Gouverneur deed hem eenige vragen betrekkelyk de aankomst
der andere Kapiteins en hy verzekerde, dat zy spoedig stonden te komen; zyn Edele
zeide hem, dat zodra deeze alle aanwezig zoude zyn, hy dan over de zaken zoude
spreken, zoo dat den Kapitein Tholy zyne komst bloot als een bezoek uit
nieuwsgierigheid wierd aangemerkt: men wees een verblyf aan onze zwarte gasten
en deeden een koey slagten dat hun zeer scheen te behagen; zy bekwamen ook
tabakpypen en brandewyn, daar zy niet minder gretig in toetasten.
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Konga se kraal was sowat 15 myl ten ooste van die kamp in die huidige distrik Alexandria,
en naby die kus. Die naam kom nog op die kaart voor (Congas Kraal, UIT 8.22) en daar is
'n spoorweghalte Congoskraal op die noorderskeiding van die plaas.
Waarskynlik Tsjatsjoe (Tzatzo, Tchachoo, Tzatsoe, Chachou) wat los van Slambie se familie
gestaan het (soos Konga self). Hy was moontlik 'n Gonakwa en die meeste van sy mense
ook. Hy het gelyk na 'n Hottentot en ook Hottentotvroue gehad. (Theal, Records VII, p. 38).
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Tholy verlangde zeer om geschenken te ontvangen, en op het antwoord dat zulks
zoude geschieden zoo dra de onderhandelingen met alle te zamen zouden zyn
afgelopen, vroeg hy om ze dan maar eens te mogen zien.
Men oordeelde zulks echter niet nodig. Tholy is een man van eene groote statuur,
grof, welgemaakt, een plat phisionomie; men kon aan zyn kleding geen ander
onderscheid zien, dan dat hy een kross van tygervel om had.
Tegens den na de middag vertrokken zy weder naar eene naby gelegene kraal van
t'Congo, welke zy beloofden dat s'anderen daags vast zoude mede komen.
In den voormiddag hield de Gouverneur een gesprek met de Commissie ter vredes
onderhandelingen en alle de burger Commandanten, waar onder thans ook Rensburgh
en Strydom347 beiden uit Graaf Reinet; aan deze twee laatsten werd in het byzonder
de Instructie voor de Vrede voorgelezen en in 't generaal den uitleg van eenige
Articulen daar in, door den Generaal gedaan.348
Na den eeten deed den Generaal met de meeste officieren van het gezelschap een
rid te paard en bezogt de kraal van den hottentotschen Kapitein Claas Stuurman. Zyn
Edele onderrichte zich by deze na het een en ander en byzonder na de oorzaak van
zyne opstand; de aanleidingen hier toe waren volgens zyn zeggen grove
mishandelingen; hy noemde eenige burgers die voornamentlyk tot de gantsche twist
tydens de Engelschen zoude hebben mede gewerkt, en juist deeze burgers zyn op
honderd zestig uuren afstands van hier reeds in dit slechte daglicht by den Gouverneur
bekend geweest.349
Het kwam ons voor dat wanneer deze Stuurman meerder taalkunde bezat om zich
te doen begrypen, zyne vertellingen misschien veellicht zoude verspreiden, in zaken
die nu niet te voorschyn zullen komen.
s'Avonds werd de Gouverneur kennis gegeven dat iemand der burgers zoude
gehoord hebben, dat de broeder van Claas Stuurman, in het voorby gaan uit het camp
gezegd had: hy zyn broeder en de andere Kapiteinen zoude waarschuwen, dat alles
hier maar geschiede om hun te bedriegen en zy dus hunne voeten niet meer in ons
camp moesten zetten.
De Generaal liet dadelyk Claas Stuurman en zyn broeder350 ontbieden en liet by
der zelve komst deze zaak onderzoeken, in het byzyn van den burger die dit gehoord
zegde te hebben. De Hottentot ontkende volstrekt het gezegde, zoo dat men niet regt
iets anders kon ter kennis bekomen dan dat het een
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Die kmdt. Johannes Strijdom, Hendrikseun, van Bruintjeshoogte, ged. 22.4.1753 en hertr.
op 13.3.1803 met Dorothea Regina Nel, wed. van Pieter Labuschagne (G.R. III, P-Z, p. 366).
Vgl. oor hom, infra voetn. 410.
Die 33 artikels deur Janssens op 16 Mei opgestel (supra voetn. 309 en 310) en waarvan Van
Rensburg en Strijdom nog nie kennis kon neem nie omdat hulle pas by die geselskap aangesluit
het.
Vgl. oor Klaas Stuurman se verweer, sy mededelings aan D.G. van Reenen op 12 Mei (V.R.V.
18, pp. 82-86). Die verwysing na burgers wat by Janssens in ‘slechte dagligt’ gestaan het,
het stellig betrekking op die anonieme memo. wat hom voor sy vertrek in Kaapstad (deur
Maynier?) ter hand gestel is (G.M. IV, pp. 210-215).
Bootsman Stuurman?
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particuliere ontevredenheid van deze Hottentot was, om dat een Christen tegen de
hottentotsche meiden sterk gevloekt had: wy zonden Stuurman weg, met heusche
vermaningen geene nieuwe ongeregeldheden te beginnen.

[24 Mei 1803]
DINSDAG den 24e MEY, heden morgen vroeg kwam een kaffergezant ons melden
dat de gezamentlyke kaffer Kapiteinen op de aantogt waren; den burger commandant
Botha en den burger Stolts gingen na de overzyde der rivier hun te gemoet na verloop
van een uur kwamen deze terug zonder evenwel Kaffer Chefs mede te brengen; zy
zeiden dat deze geen vertrouwen genoeg bezaten om in ons camp te komen, zoo dat
men na eenige tyd geraadpleegd te hebben, besloot een tweede Commissie derwaards
te zenden. De Gouverneur benoemde daar toe myne persoon en den Kapitein Alberti
benevens twee der burger commandanten. By de aankomst deden wy ons best de
Kaffer Chefs overtehalen in het leger te komen; dan op alle de voorstellen ontfingen
wy niets ten antwoord dan dat zy bevreesd waren by de wagens te komen, verzoekende
dat de Gouverneur tog na hun toe wilde ryden. Men zogt hun te beduiden dat de
Generaal reeds zoo verre was gekomen en niets dan herstel en vrede en vriendschap
in zynen zin had, en zy dus geene vrees behoefde te voeden: alles wat men ook deed
was te vergeefsch, zy bleven styf by hun verzoek en toen men hen zeide dat de
Generaal dan dadelyk zou vertrekken scheen zulks hunnen ongerustheid nog merkelyk
te vermeerderen.
Wy waren dus genootzaakt by na onverrichter zake terug te komen en deden hier
van verslag aan den Generaal, welke eene te samenkomst der Commandanten en
andere heeren beleide om hunne gedachten te horen omtrent hetgene nu te doen
overbleef.
Eenparig waren zy van gedachten dat geen einde aan de zaak zoude komen, indien
zich de generaal de moeite niet wilde geven zelfs de rivier te passeeren om hun te
gaan spreken; zyn Edele niets dan het welzyn van het land beöogende, en alles ter
zyde stellende, zeide bereid te zyn, ook deeze, hoe zeer anders niet voegzaame stap
te willen doen, zodra zulks konde strekken tot bereiking der algemeene wensch na
rust en ordre. Zyn Edele zond de Commissie weder terug naar de Kaffer Chefs om
dit zyn voornemen aan hun bekend te maken, en hun aantemaanen, om nu ook van
hunne zyde op eene aantewyzen plaats te verschynen: tegens des andere dags 's
morgens om negen uuren. Zy maakte weder eenige zwarigheid hunne stelling tegens
de bosschen, die zy bezetten te verlaten, en op de vlakte te komen; dog verspraken
na veele omstandigheden gemaakt te hebben op de bepaalde tyd en plaats te zullen
komen: waar mede wy dan ook genoegen namen en rapport kwamen doen.
In de voorledene nacht schoot een der boeren welke zich op zyne wagen te slapen
had gelegd een wolf,351 welke de stoutheid had te naderen om zich
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Lycaon pictus venaticus (Burchell) of Lycaon pictus (Temminck, 1820) en nog 'n twaalftal
alternatiewe benamings (Vgl. Austin Roberts, The Mammals of South Africa, 1951, pp.
195-196). Volgens Burchell (1, p. 315 en II, pp. 71 en 162) die ‘Spotted hyena’ (Hyaena
venatica).
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meester te maken van een schaap dat aan den zelven was hangende. Onze legerplaats
is van dit gedierte en van jakhalsen rykelyk omringd; zy ontrusten menigmaal met
stoutheid de ossen en paarden tot tusschen de tenten en het camp.

[25 Mei 1803]
WOENSDAG den 25e MEY, maakte zich de Gouverneur welke de voorledene nacht
zeer onpasselyk wierd evenwel gereed, om met de Militaire Officieren, de
Commandanten en verder gezelschap, begeleid door een Detachement Dragonders
en eenige jagers naar de bestemde plaats te vertrekken. Eenige dier geene die den
vorigen dag by de Kaffers waren geweest, gingen vooruit, om te zien waar zy zich
bevonden; wy vonden dat zy dien nacht niet op de gewoone plaats hadden
doorgebragt, maar in een nabyzynde craal waar zy ook nog waren.
De Gouverneur wachte hen byna een uur op de vlakte; tot dat de tolken meet veel
moeite hun eindelyk zoo veel moed inboezemde om schoorvoetende langs de boschjes
kruypende, te voorschyn te komen. Den Kapitein t'Congo reikte aan den Gouverneur
de hand, 't welk dan ook de andere Kapiteins Tholy, Jalouzy, L'Sambée, t'Cachow
deden. Zy zettende zich vervolgens in een halve kring op de grond neder; de
Gouverneur deed hun door tolken overbrengen, dat hy op hun verlangst daar verscheen
om hun te toonen, dat hy welmeenend vrede met de Kaffers wilde maken, en vroeg
hun of zy nu nog bang waren, en waarom zy zulks geweest zyn. Tot antwoord kregen
wy, dat zy zeer blyde waren de Gouverneur te zien en zich nu ook gerust stelden dat
er vrede zoude zyn, maar dat zy te bang waren, om in het camp te komen. De Generaal
zogt hun te doen verstaan dat zy door de menigvuldige Kaffers die in ons leger zyn
geweest nu al gerust moesten zyn, dat men geen kwaad wilde.
Zy gaven hier weinig gehoor aan, en herhaalde aanhoudend dat zy te bevreest
waren, voegende hier by dat terwyl de Gouverneur nu daar aanwezig was, men ook
aanstonds alles kon zeggen wat op het hart lag; men ontwaarde dat het byzyn van
Salomon Fereyra,352 welke uit zig zelven en zonder toestemming van den Gouverneur
was mede gereeden, een onaangenaam gevoel by hun veroorzaakte. De Gouverneur
besloot dat ook voortaan niemand ergens mede zoude gaan dan die geene welke
byzonder door zyn Edele daartoe waren genodigd en benoemd.
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Salomon Ferreira, jonger broer van Thomas Ignatius, is ged. op 23.2.1749 en gctr. (1)
23.2.1772 met Sarah Muller (2) 18.2.1781 met Maria Lindeque. Hy is waarskynlik in 1818
oorlede (G.R. I, A-J, p. 233 en M.O.O.C. 7/82 fol. 114a, 115 en 7/102, fol. 105-107). Van
1774 af is daar vir hom plase aangeteken oorkant die Gamtoos waar hy blykbaar van ongeveer
1776 ook gewoon het: 't Zoet Geneugd aan de Goegacamma over de Gamtoos Rivier aan
de Zeekoedrift en De Zoute Fonteyn aan de Zondagsriviersmond (laasgenoemde vlak by die
plek waar op 25.5.1803 die samekoms met die kapteins plaasgevind het). Vgl. G.M. IV, pp.
21-22; en R.L.R. 42, pp. 152 en 732, en R.L.R. 78a, pp. 97, 937. Ferreira was op die twee
Grosvenor-ekspedisies (V.R.V. 34 (Grosvenor), pp. 67, 84 (voetn. 14) en 113, voetn. 36).
Sy naam word ook genoem by die klagtes oor mishandeling wat op 6.5.1803 opgestel is
(B.H.D. III, p. 228).
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Het was niet mogelyk hun aan 't begrip te brengen dat zulk een zaak niet in een half
uur kon worden afgehandeld, en zy dus nu gerust moesten mede gaan. Zy kwamen
op het denkbeeld dat nu den Gouverneur hun de hand had gegeven en eenige pypen
ten geschenke had gegeven, alle de zaken ook dadelyk een einde hadden genomen,
en de vrede nu volkomen gevestigd was; te vergeefsch zeide men by herhaling dat
men nog veel beschikkingen over de belangens van het land moest maken. Zy
antwoorden maar, dat de Gouverneur dat nu ogenblikkelyk wel kon doen.353
Tot ongeluk was de onpasselykheid van onze Generaal veel toegenomen zoo dat
het by na niet mogelyk voor zyn Edele was te spreken. De Kaffer chefs altyd
begrypende dat de vrede nu gereed was, maakten zich op om te vertrekken, zoo dat
men begon te vreezen geen gewenscht gevolg van alle deze moeite te zien; de
Generaal was verplicht na het leger te keeren als kunnende byna niet langer te paard
zitten zonder sterk te lyden.
Om dan nog eene proeve te doen ging ik verzeld van de heer Van Rheenen, Alberty
en eenige der Commandanten nog terug, en kregen de Kaffer Chefs weder tot staan.
Zy waren evenwel reeds weder in hunne oude stelling tusschen de bosschen terug
gekeerd; de heer van Rheenen maande hun te vergeefsch nog aan, om by de
Gouverneur te komen. Wy vroegen hun wat dog hunnen vrees zoo had doen toenemen.
Zy begonnen met meerder openhertigheid te spreken en verhaalde gehoort te hebben
dat lieden van onze zyde te samen spanden met Koning Gaicka en Buys om, terwyl
deze hun van de zeide der Visch Rivier zogten te vernielen de onze hun van deeze
zyde zouden aanvallen;354 wy verklaarden hun, dat wy wel verre van hun eenig kwaad
te willen doen bereyd waren, indien zy zulks begeerden hun met Gaicka te bevredigen
en zy ons ten dien einde eenige lieden van hunnen zyde derwaards konde mede geven.
Zy hadden wel ooren om zich met Gaicka bevredigd te zien, maar tot het medegeven
van gezanten kon men hun nog niet overhalen. Zy zeiden, dat de Gouverneur hen
zonder deze mede te geven wel kon doen weten als hy iets goeds voor hun met Gaicka
kon overeenkomen.
Zy wilden toen weder volstrekt vertrekken, zeggende dat in den tusschen tyd dat
zy bezig waren met praten hun vee en goed door het volk van Gaicka wierd geroofd
en zy dus zonder uitstel derwaards moesten gaan; wy zogten
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Vgl. L. Alberti/Von Gilten, 20.8.1803 (B.R. 40, p. 45): ‘Het is zeer te beklagen dat de
Gouverneur by de eerste onderhandeling met de Kaffers aan de Zondags Rivier door een
ziekte buiten staat gesteld wierde die Onderhandeling by welke dierhalven de gewigtigste
Vreede pointen niet na behooren tot stand gebragt zyn geworden, zelfs te kunnen leiden,
want de Kaffers schynen in de verbeelding te staan dat in dié tyd alles afgesloten is.’ Van
Reenen verklaar (V.R.V. 18, p. 92) dat die goewerneur reeds onwel was en dat daarna ‘de
reuk van de Kaffers’ vir hom te erg was en hy die vergadering moes verlaat.
Die kapteins se vermoede was nie ongegrond nie. Janssens rapporteer oor sy onderhoud met
H.J. van Rensburg: ‘Wijders toonde hy mij een brief door Buis namens koning Gaika aan
hem geschreven, zijn hulp tegens de Kaffers aan deze zijde der Vis Rivier inroepende, waarop
hij zoude geantwoord hebben niets zonder de beveelen van het Gouvernement te willen
doen.’ (B.H.D. III, p. 229: Janssens/De Mist, 31.5.1803).
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hun met beloften overtehalen om nog een dag te blyven: zy antwoorden geen
levensmiddelen by zich te hebben, dog dat by aldien wy hun iets konden toezenden,
zy dan nog nader berigten van den Gouverneur zouden inwagten.
Wy terug gekeerd zynde, liet de Gouverneur de heer van Rheenen en al de burger
Commandanten by zig nodigen; zyn hoog Edele legde hun de moeylykheid van het
onderhandelen voor, vragende voorts wat hunne gedachten waren. Dog zeer verlegen
goede raad voorttebrengen, beriepen zyLieden zich altyd op de goede voorstellen
van den Gouverneur. Deeze evenwel wilde zien wat weg zy zouden inslaan tot
bereiking van het groote oogmerk; zyn Edele liet hun al de tyd om de zaken te
overwegen dog kreeg door hun geen meerder ligt in het geval. Om dan alzoo te
toonen dat hy gaarne wilde zien of Africanen alleen de schikkingen konden tot stand
brengen, betuigde hy dat wezentlyk niets hem aangenamer zoude zyn dan een blyde
toeschouwer te zyn. De heeren Van Rheenen, den Commandant Botha en Linde
gingen dan weder naar de standplaats der Kaffers en traden opnieuw in
onderhandeling. De Instructie wierd hun tot leydraad mede gegeven.
Zy namen uit de zelve zodanige Articulen als in de tegenswoordige
omstandigheden, na hun inzien, alleen met vrugt konde worden te berde gebragt,
nalatende zodanige Articulen als zy begrepen dat (op dit ogenblik te doen) schadelyke
gevolgen voor hun land konde hebben.355 De hottentotsche Kapitein Stuurman welke
heden by de laatste onderhandeling zyn best deed om mede tot het goede te werken,
scheen zich aan zyne belofte te willen houden om de rust te helpen bevorderen.
s'Avonds kwamen eenige lieden aan wiens hoofd Hans Trompetter tot de troep van
den zich zelven opgeworpene hottentotsche Kapitein Bouvezak behoorende, in ons
leger. De Gouverneur liet hun weten dat zy na dezen weder moesten keeren en hem
zeggen, dat zoo hy zich, op zigt van den last dadelyk by den Gouverneur vervoegde,
hy dan verschoning zoude erlangen, en zulks niet doende, zou aangemerkt worden
als een struykroover en wederspanneling, en als zodanig worden behandeld en
vogelvry verklaard.

[26 Mei 1803]
DONDERDAG den 26e MEY; De Heer van Rheenen en de Commandanten hier
boven genoemd reden deze morgen weder na de overzyde om nopens de pointen die
zy vermeenden nog te moeten regelen, met de hoofden der Kaffers over een te komen.
Hier onder was voornamentlyk, hun overtehalen om drie à vier lieden van hun met
ons na Koning Gaicka mede te geven, waartoe zy dan eindelyk besloten, gevende
echter maar een persoon die de hottentotsche taal
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Van Reenen het sekere van die 33 artikels van die instruksie nou soos 'n kategisme gestel en
die antwoorde aangeteken. (V.R.V. 18, pp. 96-112) maar toe dit agterna deur Paravicini
oorgeskryf is as amptelike verslag, het daar heelwat veranderings plaasgevind sodat sy
weergawe onvollediger is as Van Reenen s'n. (B.R. 93, pp. 183-188: ‘Rapport aan den
Gouverneur en Generaal J.W. Janssens weegens eene Commissie opgedragen aan den Burger
Capitein Dirk Gysbertus van Reenen nopens de vreede handelingen met de Kaffers Capiteinen
Sambee, Conga, Jalousa, Tooly, Amasie en Camasie geopent, in presentie van de
Commandanten Botha en Linden den 25 Mei 1803’.
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ook magtig is, zynde een bastaard, Plaatje356 genaamd.
De heeren konden hun volstrekt niet bewegen ons nog voor het vertrek des
Gouverneurs by de wagens te komen zien, zelfs niet om de geschenken, welke voor
hun in gereedheid waren gebragt, in persoon te komen halen. Twee hunner waagden
dit echter, namentlyk de Kapitein Tholy en een jonge Kapitein, broeder van Sambée;
de overigen zonden gezanten om hun goed te halen, gelyk wy dan ook voor t'Conga,
Jalouza, Sambée en t'Chatchow aan hun mede gaven, ons ten waarteeken van vrede
twee ossen ten geschenke brengende, zynde zulks zo zy zeggen hunnen brief van
vrede. De Gouverneur nam dezelve aan en bestemde ze om naar de Kaapstad
overtebrengen.
De Hottentot, Claas Stuurman, welke heden ook weder met de heeren na de Kaffer
Chefs was geweest, en op zyne wyze zyn best deed hun tot een ander Articul
overtehalen ontfing ook van den Gouverneur een persent, gelyk aan dat der
Kafferhoofden, bestaande in een kopere plaat, spiegels, messen, coralen en dergelyke
snuisteryen; een menigte van Kaffers en vrouwen verscheenen heden in ons camp,
meerendeels om wat te bedelen en te eeten, en daar wy tog nu de zaken zoo verre
afgehandeld zagen en dus morgen na de Algoa baay wilden terug keeren, gaven wy
deeze laatste dag maar byna aan allen om geene ontevredenheid agter te laten. De
nodige toebereidselen tot ons retour wierden heden met alle spoed gemaakt gelyk
wy ook

[27 Mei 1803]
VRYDAG den 27e MEY, s'morgens circa acht uuren ons Camp opbraken en met het
gezelschap te paard afreden, nemende de zelfde weg dien wy derwaards gekomen
waren.

[28 Mei 1803]
ZATURDAG den 28e MEY; heden morgen schreef den Gouverneur eene Missive
aan den heer Van Rheenen.357 Zyn Edele had eene byeenkomst met den Commandant
Van Rensburg, by welke gelegenheid hy zig na onze verdere reisroute informeerde
en verscheidene ander zaken met deeze afhandelde; eenige der landlieden, welke
ons tot hier verzelden, kregen verlof van den Gouverneur om weder naar hunne
wooningen terug te keeren.358 Een dezer,
356
357
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By Van Reenen Platje genoem. Van Reenen meld nie dat die kapteins besluit het om afgesante
te stuur nie - slegs dat hulle 'n tolk aangebied het.
Teks by B.R. 93, nr. 14, en V.R.V. 18 (Van Reenen), pp. 122-126. Die brief het Van Reenen
versoek om aan dr. Van der Kemp 'n geskikte terrein vir sy Instituut aan te wys, voorts om
'n opname te maak van burgers wat met die oog op beperkte lewensmiddele noodsaaklik was
vir die verdere reis, en om rantsoene uit te deel; ten slotte, om sy mening uit te spreek oor
die aanstelling van Ignatius Muller as veldkornet vir die omliggende gebied, met opdrag om
Klaas Stuurman 'n plaas naby die Gamtoos aan te wys. (Vgl. Van Reenen se antwoord van
dieselfde dag by V.R.V. 18, pp. 126-128).
Die burgers van kommandant-generaal P.R. Botha, en kommandante Linde, Human en Van
Rooyen het gebrek aan lewensmiddele begin ondervind en Janssens het alleen swart Hollandse
seemansbeskuit gehad om aan te bied. Daarom het hy Van Reenen gevra om vas te stel
hoeveel van die burgers toegelaat kon word om huiswaarts te keer. Die inligting het hy
dadelik ontvang en dus kon party burgers aangesê word om om te draai.
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Ignatius Muller genaamd, wierd door den Generaal tot Veld Cornet van dit district
benoemd en kreeg zyne aanstellinge en Instructie.359
De Gouverneur had des avonds eene lang onderhoud by de heer Van der Kemp
zoo over de huishoudelyke inrichtingen der Hottentotten als over de locale plaatsing
van zyn Institut; by de missive van gisteren wierd de heer Van Rheenen verzogt des
anderen dags eene bekwame plaats daartoe uittezoeken dat dog uithoofde van het
Pinxter-feest geen plaats konde hebben.

[29 Mei 1803]
ZONDAG den 29e MEY, kwam den burger Thomas Ignatius Fereyra de Gouverneur
verzoeken om zich na de Chamtousche Rivier te mogen begeven ten einde koorn in
te garen dog wierd aangezegd om het nadere verlof hiertoe aftewagten.360
De Gouverneur schreef eene missive aan Gabriël Stoltz,361 betrekkelyk het terug
keeren der lieden naar hunne gedurende de onlusten verlatene plaatzen; ook eene
missive aan den Major van Gilten362 omtrend dan Veld Cornet Ignatius Muller en de
missionaris Van der Kemp. De loots van het schip De Verwachting kwam heden
avond de orders van den Generaal vragen, als zullende morgen met een der
terugkeerende wagens naar Kaapstad ryden. Zyn Edele schreef eenige regelen aan
den Commissaris generaal en aan deszelfs famille, en gaf den loots buiten deze nog
eene missive voor den Landdrost Faure te Zwellendam; verzoekende daar in aan den
zelven om de loots verder
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Vgl. supra voetn. 256. Sy aanstellingsbrief: B.R. 93, nr. 13, pp. 193-195.
Ignatius Johannes Muller, ged. 3.10.1772; getr. 4.11.1792 met Margaretha Louisa van Niekerk
(weduwee van Ignatius Marthinus Ferreira, Stephanusseun). G.R. I, A-J, p. 232, meld dat
Margaretha Louisa van Niekerk se eggenoot hertroud is in 1796. Hoge(b) het g'n verbetering
nie. Muller was in elk geval 'n seun van Hillegert Muller se broer Cornelis Johannes (G.R.
II, A-O, p. 416). Sy plaas was De Kleyne Rietfontein gel: aan deze zijde van de
Zwartkoprivierswagendrift bij de grote Zoutpan, geleë oorkant Van Stadensrivier. (R.L.R.
78, p. 164). Hy was die tweede jongste op die Grosvenor-ekspedisie van 1790-1791 (V.R.V.
34 (Grosvenor), pp. 106-107 en p. 118 (voetn. 118). Hy was naamlik aanwesig by die dood
van Lodewyk Prins wat deur 'n olifant vermorsel is, soos hy dit ook aan Lichtenstein vertel
(V.R.V. 10, pp. 274-284). Oor hom ook, Kirby, pp. 34-38, 64 e.v. In die oorlog van 1799-1802
het hy hom verdienstelik gedra en hierna sou hy Alberti se reisgenoot wees onder die
Kôsa-kapteins (B.R. 40, p. 45, B.H.D. III, Kladjoernaal van De Mist, p. 159). Hy word tans
opvolger van die vermoorde veldkornet Cornelis van Rooyen, in die wyk ‘Van Onder Zondags
Rivier tot na het Gamtouws Rivier en een gedeelte van de Winterhoek’. Muller word later
heemraad van Uitenhage en veldkommandant. Sien o.a.B.R. 93, nr. 47, p. 369, met afskrif
van Janssens/A.A. Faure, 10.4.1803, oor die behandeling van Hottentotte; ook G.M. IV, p.
153 en M.O.O.C. 7/86, fol. 103-105 (1822).
Klaarblyklik met die oog op die beslissing wat in sy geval nog hangende was, en die volgende
dag gevel sou word.
B.R. 93, nr. 16, Janssens/G. Stoltz, 29.5.1803: Die goewerneur kan g'n beslissing oor
weerbewoning van plase wes van die Sondagsrivier gee nie voor hy nie Gaika gespreek het
nie, wanneer hy sou weet ‘hoe wy bepaaldelyk met de Kaffers staan’.
Ibidem, nr. 15, Janssens/Von Gilten, 29.5.1803, waarin Muller se aanstelling meegedeel
word, en hy versoek word om saadkoring te verskaf wat Van der Kemp vir sy Instituut nodig
het.

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

95
te willen bezorgen.363 Onze wagens werden heden ingespannen en onderzogt of er
reparatien aan nodig waren, ten einde dezelve als dan zoo spoedig mogelyk te doen.

[30 Mei 1803]
MAANDAG den 30e MEY, bragten wy geheel met schryven door; stelde en reykte
een bylage tot de instructie voor den Commanderende Officier van de Algoabaay364
uit; met eene geleibrief waarby nog gevoegd eene Copie van den brief aan den Veld
Cornet Muller.
By deze gelegenheid zond de gouverneur eene missive aan den Commissaris
Generaal daar byvoegende afschrift van het besluit van verbanning tegens Fereyra
en zyn famille.365
De heer van Rheenen was heden morgen met volmacht van den Generaal met de
Commandanten Botha; Van Royen, den burger Oosthuyzen366 en den missionaris
Read, weezen zien naar een geschikt locaal ter plaatsing van het institut der
hottentotsche school;367 by zyne terugkomst en verslag daar
363
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Stukke nie terug gevind nie.
B.R. 93, nr. 18, Janssens/Von Gilten, 31.5.1803; ook B.R. 36, nr. 66, p. 366: oor die gee van
wapens aan Hottentotte. Die oorspronklike instruksie van 20 klousules is afgeskryf voor in
band B.R. 93.
Die besluit om T.I. Ferreira, sekere lede van sy gesin, en Jan(Johann) Adam Rens van hul
woonplek in Algoabaai te verban, is geneem nadat die goewerneur die vorige dag D.G. van
Reenen, P.R. Botha, en Jac. Linde geraadpleeg het (B.R. 93, pp. 121-123 en B.H.D. III, p.
231). Die bevel is die volgende dag gedateer toe dit aan Ferreira en Rens bestel is (Kopie in
die handskrif van Paravicini en deur Janssens eiehandig onderteken: B.R. 36, nr. 67, pp.
339-342). J.A. Rens moes in 1803 'n betreklik bejaarde man gewees het, miskien 70 jaar.
(Sien G.R. III, P-Z, p. 120 en Hoge (a), pp. 332-333). Die stukke deur Janssens op 30 Mei
opgestel, word in die amptelike joernaal genoem (G.M. IV, p. 154).
Vgl. oor die geval Ferreira die proklamasie van J.A. de Mist (8.6.1803) waarin verwys word
na Janssens se besluit om ‘onaangezien het ongunstig jaargetyde ... in eigen persoon, de
wyduitgestrekte Velden en Districten deezer Colonie (te) doorreizen, en met eigene oogen
den toestand der Ingezetenen te zien, en de oirzaaken optespeuren van de klagten, die van
alle zyden zyn ingekoomen over mishandelingen, verwoestingen, roveryen en moord, die,
vooral in de afgelegene streeken, byna straffeloos gepleegd zyn, en die nog geen einde
schynen te hebben...’ (Kaapsche Courant, 11.6.1803).
Gerhardus (Gerrit) Oosthuysen (Oosthuyzen), ged. 18.8.1748 en getr. op 24.12.1769 met
Susanna van Be(u)len (G.R. II, A-O, p. 506). Hy was by Muller se kommando van 1782-1783
wat die Grosvenor-oorlewendes gaan soek het. Hy het al in 1770 'n plaas De Klippedrift aan
de Tsitsikamma op sy naam, en teen 1789 ook De Geelhouteboom gel: aan de Cournij (over
de Zondagsrivier), dus suidoos van die huidige Kirkwood (R.L.R. 40, p. 243; R.L.R. 43, fol.
64 en G.R. 14/16, lys van 1802).
Van Reenen sê (V.R.V. 18, p. 128) dat die rit op 29 Mei onderneem is; in werklikheid is dit
weens die Pinkstertyd tot die volgende dag uitgestel. Die oorspronklike versoek van dr. Van
der Kemp was vervat in sy brief van 10.2.1803 uit Algoabaai aan De Mist (B.R. 109, dd.
8.3.1803, pp. 23-24) ‘houdende eenige details nopens den actueelen staat van de Hottentotten,
die hy onder zyne Instructie, en leiding genomen had, en verzoek om hem aan te wijzen een
plaats voor deszelfs toekomstig vast verblyf, en de nodige beveiliging tegen alle insultes die
hy ende zynen meermalen aldaar moesten ondervinden...’.
Die stukke is in toto aan Janssens by sy vertrek meegegee. Hoewel die goewerneur die
toekenning van grond vir 'n instituut as 'n praktiese oplossing vir die swerwende kudde van
Van der Kemp gesien het (B.R. 93, nr. 42, Janssens/De Mist, 6.7.1803), het hy gaandeweg
krasse af keer van sendelinge geopenbaar waarvan uit sy korrespondensie talle staaltjies aan
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omtrent schreef den generaal eene brief aan den Missionaris Van der Kemp,368 hem
daar by afstand doende van eene plaats gelegen tusschen die van Thomas Ignatius
Fereyra en de weduwe Scheepers,369 gevende deze plaats op verzoek van de heer Van
der Kemp de naam van Bethelsdorp: deze handeling en een afschrift van het besluit
met een geleibrief aan den major Van Gilten werd aan voornoemde missionaris
gezonden.370

[31 Mei 1803]
DINSDAG den 31e MEY;371 den burger Gerardus Oosthuysen eenige dagen

368
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371

te haal is. V.C. 138, p. 109: Oor sendingwerk ‘...dit schynt mede in de Boekenkas fraayer
en nuttiger als het in der daad is/Algemeen zyn de Zendelingen Elendelingen zonder
opgeklaarde denkbeelden; zy doen zeer veel kwaad, en te vergeefsch zoek uit ik te vinden
welk goed zy doen...’. Mss. Germ. 857 (mikrofilm Kaapse Argief). Janssens/De Mist,
11.12.1804: ‘De meeste zendelingen zyn Dommerikken die geen ordinaire menschen verstand
hebben, die gewis mede uit luyheid tot dat beroep zyn overgegaan en die niet den minsten
aanleg (hebben) iets tot de beschaving of geluk der wilden toe te brengen’.
B.R. 93, nr. 20, 31.5.1803 met dankbrief (p. 241) Van der Kemp/Janssens 31.5.1803, waaruit
blyk dat Paravicini self die goewerneur se brief aan Van der Kemp ter hand gestel het.
(Afgedruk by B.H.D. III, pp. 235-238).
Die plaas Roodepan, geleë tussen Ferreira se Papenkuilsfontein (later Cradock Place) aan
die suidekant, en aan die noordekant Riet Valley (nou Uitenhage) wat behoort het aan Susanna
Elisabeth van Leeuwen (ged. 20.8.1741) die weduwee van Gerrit Scheepers, ged. 7.11.1734,
vermoor deur die Kôsa, 1799. (G.R. II, A-O, p. 208; III, P-Z, p. 227; ook R.L.R. 40, p. 247).
Die naam van die plaas Roodepan kom net voor (sonder opgawe van bron) in die opskrif
van Bylae V (pp. 175-179) van H.D. van Broekhuizen, Die Wordingsgeskiedenis van die
Hollandse Kerke in Suid-Afrika, 1652-1804, Amsterdam, 1922.
B.R. 93, nr. 21, Janssens/Von Gilten, 31.5.1803. Beskrywing van Bethelsdorp by Briggs, p.
33 e.v.
Vroeg in 1804 is deur A. Danckelmann wat die loodmyn by Van Stadensrivier ondersoek
het, 'n kaart van Bethelsdorp geteken. (V.C. 190(d): Plan de la Situation de Bethelsdorp
établissement des Missionaires dans l'Afrique méridionale...Elevé et dessiné par A.
Danckelmann.)
In die amptelike joernaal (G.M. IV, p. 154) word vermeld dat Thomas Ferreira voor die
goewerneur en offisiere verskyn het om die verbanningsbevel te ontvang (wat die vorige dag
opgestel was) en namens sy seuns 'n kwitansie van ontvangs te onderteken. Daarvolgens
moes hy met sy twee seuns, Stephanus en Andries Hercules, sy skoonseun, P.H. Ferreira
(P.H. seun), en dié se vrou Martha, versit tot 5 uur te perd anderkant Swellendam-drosdy en
aan die landdros rapporteer (B.R. 93, pp. 131-134, met kwitansie (p. 139) deur Ferreira
geteken). Die verbanning word beskrywe, nie as beskuldiging nie, maar as ‘mesure van
hooge Politie’ genoodsaak deur die belange van land en inwoners. Ferreira en sy vrou het
blykbaar op Ruitersbos in die omgewing van Mosselbaai gaan woon (J. 291, Swellendamse
Opgaaf, 1806). Thomas Ignatius is waarskynlik in 1814 oorlede (M.O.O.C. 7/68 fol. 50;
testament op 15.9.1814 geregistreer). Sy dogter Martha (‘Kwaade Martha’) was met haar
neef P.H. Ferreira getroud en hulle het blykbaar in die Langkloof gaan woon. In 1813 het sy
weer oor beweerde misdade voor die hof op George verskyn (Schoeman, p. 81 en Theal,
Records IX, p. 328).
Op dieselfde dag verskyn ook J.A. Rens om sy ‘besluit van exil’ te ontvang (B.R. 93, p. 135).
Hy moes hom op die dorp Stellenbosch gaan vestig. (Kopie van vonnis, 31.5.1803;
gesertifiseer deur W.B.E. Paravicini di Capelli. B.R. 36, pp. 343-344. Sien ook B.R. 110, nr.
251, pp. 113-114).
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geleden verzogt hebbende eene plaats tot zyn verblyf, gaf de Gouverneur hem heden
eene Erf genaamd Paapebiesfonteyn gelegen by het Fort aan de andere zyde van
bakkers rivier.372 De generaal gaf volmacht aan den Major van Gilten om de zwarte
beschuyt, welke hier voor den Gouverneur ter beschikking legd en waarschynelyk
zoude bederven, gedeeltelyk aan het hottentotsche Institut, gedeeltelyk aan Claas
Stuurman en noodlydende uittereiken.373
De Generaal ontving twee missives, eene van den Commandant Botha en de andere
van den Commandant van Royen verzoekende schadeloosstelling voor slachtvee,
dat voor hun tydens de Commando's aangekogt aan hunne gecommandeerde ter
voeding gegeven, en thans wederom geischt word,374 welk verzoek den generaal uit
hoofde dit vee in 's Lands dienst is gebruikt, niet heeft vermeend te moeten weigeren
en dus heeft toegestaan en voldaan.

[1 Juni 1803]
WOENSDAG den 1e JUNY. Deze morgen werd voornamelyk doorgebragt om onze
wagens te laden en tot de reis welke wy op morgen hier uit de baay denken te
vervorderen in gereedheid te brengen; de zelve vertrokken tegens een uur na de
middag; den dag werd overigens gebezigd om alle nog niet afgedaane zaken ten
einde te brengen. De Gouverneur door eene afgeschrevene van gagie Johan Carel
Giese genaamd, verzogt zynde om by en omstreeks de baay een koornwatermolen
te mogen stichten, reed met de heer van Rheenen derwaards om het locaal in
ogenschyn te nemen;375 by deszelfs retour schreef hier over de Generaal een besluit
van afstand.
De gouverneur schreef aan den Major van Gilten eene Missive waarby zyn
hoogEdele zyne wyze van zien omtrend het handeldryven door Militairen aan den
dag legde.376 De missionaris Van der Kemp zond eene Missive aan den
372
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Die erf Paapenbiesjesfontein (Paape biesefontein) geleë aan Bakensrivier, word op 31.5.1803
aan Gerhardus Oosthuysen toegeken (B.R. 93, nr. 17). Dis suid van die rivier, tussen die
huidige Walmer en Humewood, met Sharksrivier aan die suidekant, waar die
Humansdorpspoorweg langs loop-later bekend as ‘Humerail’. Volgens J.J. Redgrave (Port
Elizabeth in Bygone Days, p. 71) was Papebiesfontein eintlik die hele Suideinde van Port
Elizabeth.
B.R. 93, nr. 22, aangaande die 5,000 pond swartbiskuit wat uitgedeel moes word.
Ibidem, nr. 24, maar gedateer 1.6.1803. Die goewerneur het sy korrespondensie van hierdie
besige dag afgesluit met twee stukke aan De Mist (B.H.D. III, p. 228 e.v.), waarvan een 'n
verslag van sy verblyf aan Algoabaai was en die ander die gevalle Ferreira en Rens toegelig
het.
Van Reenen meld glad nie hierdie naam nie, hoewel hy volgens die handskrif en die joernaal
(G.M. IV, p. 155) self die inspeksie uitgevoer het. Daar kom nêrens so 'n naam voor by G.R.
of Hoge nie; dit moes 'n eenlopende persoon gewees het wat g'n nageslag gelaat het nie. By
Briggs (p. 91) word hy K. Giesie genoem. Hy kry egter van Janssens die reg om ‘op de Baake
Rivier by raming een quartier uur gaans van het Fort Frederick in de Algoabaay, een Koorn
Water Molen met de nodige gebouwen te stigten.’ Dit sou ‘Von Gilten-erf’ heet en op die
‘Recognitie Plaats’ van Cornelis Muller lê (B.R. 93, nr. 26, van 1.6.1803). Die plaas was
Welbedacht (nou Walmer) van Cornelis Johannes Muller, jonger broer van Hillegert, en
vader van bogenoemde veldkornet, Ignatius Muller (G.R. II, A-O, p. 416 en D.F. du T.
Malherbe, Müller Stamboom, 1735-1949, Voorgeskiedenis van die Müllers, ongepagineerd).
B.R. 93, nr. 27, van 1.6.1803: verbod op handeldryf deur militêre persone.
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Generaal, daar in zynen dank betuigende en in antwoord doende strekken, omtrent
het op gisteren ten zyne opzichte genomen besluit.377

[2 Juni 1803]
DONDERDAG den 2e JUNY, ten half acht uuren dezen morgen, reed de Gouverneur
met zyn ordinair reis-gezelschap, benevens den Major van Gilten en Capitein Alberti
uit de Algoabaay, na alvorens van de andere officieren aldaar378 en in het byzonder
van de heer Van der Kemp, afscheid genomen te hebben; deze laatste had zich
expresselyk hoe ziekelyk ook,379 op eenen wagen geplaatst om den Gouverneur eene
behoudene reize te wenschen. Zyn hoog-Edele wierd by het afryden door het Fort
met canonschoten begroet en wy vervorderden onze reize, dog maakte eene kleine
uytwyking, om op een paar uuren afstands van de baay, het voor het hottentotsch
Institut bestemde en uitgegeven local te bezichtigen.
Alvorens de Algoabaay tog geheel te verlaten wil ik nog weder op het onderwerp
van den missionaris van der Kemp en desselfs institut terug keeren, ten eynde in het
korte een denkbeeld van dit Etablissement te geven.
Eene kleine van leem opgetrokkene en met riet gedekte armzalige hut is het
woonhuis van de heer Van der Kemp, en zyn mede colega Rëad (Een Engelsman
welke met een hottentotsche meid in den Egt is getreden); voor alle meubelen vond
ik by myn bezoek twee van beeste vellen op paaltjes opgespannene katels of
slaapsteden, een slegte tafel en twee bankjes; den huysraad was hier aan evenredig.
Op een der legersteden vond ik den grysaard Van der Kemp, onder aaneengenaayde
schaapsvagten leggen, tot alle kleding en ruw blaauw gestreept linnen hembd, blaauw
Carsaye wambuys380 en lange broek aanhebbende, zyn zeer kaale dog fraaye kruyn
die men zien kan dat by de menigvuldige wondere wisselvalligheden van zyne jongere
jaren reeds vroeg deeze ontblooting trof, en door trekken van verdriet zichtbaare
sporen des tyds op zyn verstandige phisionomie hebben agtergelaten. Met deze
eerwaardige kruin zeg ik, ruste hy op een met vacht bekleede houte blok; by myne
komst in zyn hut scheen hy verblyd een zoogenaamd beschaafd weezen, en daar
boven een Europeaan, te aanschouwen, dog toen ik hem in het begin
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Reeds op 31.5.1803 opgestel (B.H.D. III, pp. 238-239). Op hierdie laaste dag in Algoabaai
het Janssens ‘in alle haast, zoo als het opstel er de kernmerken van dra(a)gt’ 'n proklamasie
uitgevaardig as antwoord op klagtes van kinderroof wat hy ontvang het. Die proklamasie
het indiensneming van Kaffers verbied; daar is later 'n ‘ampliatie’ bygevoeg wat van die
verbod uitsonder ‘de zo danigen die reeds meer dan een rond jaar by de burgers zyn’. (Teks
by V.R.V. 18 (Van Reenen) pp. 130-132 met voetn. 110; en B.R. 93, nr. 25). Die proklamasie
is op 3.10.1803 as plakkaat uitgevaardig (B.R. 149, p. 11, opgeneem in Kaapse Plakkaatboek
VI, pp. 30-31). Dit is in die Kaapstadsche Courant op 15.10.1803 gepubliseer en ook as
drukwerk aan landdroste omgestuur (B.R. 40, p. 149).
'n Brief wat voor die vertrek deur die Goewerneur van dr. Wehr ontvang is, word in die
joernaal vermeld (G.M. IV, p. 156). Dit is nie teruggevind nie.
Toe Van der Kemp op 30.3.1803 sy verslag aan die direkteure van die Londense
Sendinggenootskap geskryf het, het hy gemeld dat hy reeds 11 maande in die bed was en
dat Read die werk doen. (Briggs, p. 25).
'n Lang oorhemp van karsaai (growwe wolstof).
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van ons onderhoud ontdekte dat ik van zeer naby aan zyne famille en hem zelve
vermaagdschapt was,381 en ik hem omstandig de gesteldheid van alle zyne betrekkingen
in Europa verhaalde, toen konde hy zyne tranen niet wederhouden.
Ik bragt twee volle uuren by hem door; het beste en ook eenige dat hy tot
verversching konde aanbiede, bestond in ingelegde vygen die zeer smakelyk waren;
ik vroeg hem waarom hy zulk eene allesints ruwe en harde levenswyze op zyne hooge
jaren boven een meer met zyne middelen en gemak overeenstemmende wyze verkoos,
dog ik bemerkte weldra dat hy by al zyn verstand sterke overhelling naar fanatismus
bezat; hy verzekerde my dat de gemeenschap van menschen hem walgde, en dat hem
door den hemel den taak, om verdwaalde medemenschen tot het Christendom te
bekeeren opgelegd zynde, hy zich daar van tot het eynde zyns levens niet zoude
onttrekken, dat hy toestemde in deze stand van alle wareldsche geneugtens, zelfs tot
in de behoeftens der natuur ontbloot en verstooken te zyn.
My dagt best van dit onderwerp aftestappen ik bood hen namens den Generaal
aan om in zyne byzondere behoeftens van huysraad, meubelen en levensmiddelen
te voorzien, daar by een aanbod van eene hoeveelheid roode wyn tot verkwikking
in zyn hooge jaren doende, maar de zonderbare man sloeg alles af, en zeyde dat hem
meerder gemak als hy had tot last zoude zyn en hy tot zyn levensonderhoud niets
dan het zelvde voedsel als zyne leerlingen de Hottentotten behoefde; wyn had hy
sints een reeks van jaren niet gedronken dan by het Avondmaal der Christenen, en
het zoude hem aangenaam zyn daar van iets aantenemen, om tot voorgemeld eynde
met zyn Hottentotten by die plechtigheden te gebruiken. Ik sprak van bed of matrass,
maar de goede grysaard verhaalde my met yver, dat hy sints zyne roepinge, by droog
weder alle avonden de slaapstede buyten zyne hut liet brengen en onder het gewelf
des hemels altyd eene verkwikkelyke nagtruste genoot, zoo dat ik afliet van alle
verdere aanbiedingen te doen. By ons afscheid drukte hy my de hand en verzogt om
wanneer ik te Kaapstad zoude teruggekeerd zyn, met my in briefwisseling te treden.
De zogenaamde Kerk of School in welke de Hottentotten tot het bywoonen van
een gebed, Catechisatie, of geestelyk onderwys twee malen iedere dag door het
luyden van een klokje worden byeen geroepen, is eene langwerpige van leem, met
riet gedekte hut, hier en daar met luchtgaten om licht door te laten. De Hottentotten
met vrouwen en kinderen woonen deze school gewonelyk by, en brengen het overige
gedeelte van den dag door, met ledig loopen, graven van uyetjes382 (die gebraden
zynde veel van castanien hebben, en tot hun levensonderhoud dienen) jagen en slapen
waarvan zy uitsluitend lief-
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Paravicini se eggenote was die dogter van Mr. Hendrik Justus van Oldenbarneveld en Agnita
Theodora van Teylingen (sien supra Inleiding, p. xiv) en Van der Kemp se moeder was Anna
Maria van Teylingen, dogter van die burgemeester van Rotterdam (Nieuw Nederlandsch
Biografisch Woordenboek, deel II, kol. 654-655).
Uintjies (Moraea edulis longifolia).
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hebberen zyn; zoo dat het geestelyk nut dat zy by deze institut behalen, hun tevens
tot onnuttige vaddige medeleden van de maatschappy vormd. Hoe veele handen
zoude er voor eene Colonie alwaar menschen handen zoo kostbaar zyn niet gewonnen
weezen, als zich deeze groote verzamelingen Hottentotten onder geregulde conditien
in de Colonie tot eene beloonde dienstbaarheid by de boeren verhuurden?
Hoeveel gelukkiger zoude deze menschen zelve niet zyn als zy door plicht
betrachting aan hunne zyde, en onder garantie des gouvernements wegens de heylige
nakoming der verbintenissen met hunne huurders aan de andere zyde, verzorging
van huysvesting, kost en kleding door hunner handenwerk verdiende? daar zy met
meerder gevolg als thans menschelyke beschaafdheid en de taalkunde der Colonisten
krygende van zelve door de bywooning van stichtelyke predicatien in de
geëtablisseerde Kerken tot den Christelyken godsdienst zouden worden opgeleyd,
terwyl zy thans als aapen een gebed, en Cathechisatie aanhoren, en het woord Amen
dat zy gezamentlik hart op herhalen, beschouwen als een signaal om met gevaar van
den hals te breeken zig buyten de kerkdeur te dringen en tot slapen te leggen, zoo
lange tot den honger of het op nieuws luyden van het klokje, hun even verstandig
doet ontwaken.
Men deed dus in Europa aan de Colonie in het generaal, en aan de blanke zoo wel
als heydensche bewooners in het byzonder oneyndig meerder nut, als de gelden welke
godsdienstige lieden ter uytbryding van het Christendom in ons vaderland opbrengen,
wierden besteed, om ter beschaving en zedelyke vorming der kinderen in het
algemeen, schoolonderwyzers na Zuyd Africa te zenden waartoe men allestints
geschikte en van een goede wandel bekende personen zouden moeten verkiezen. Dit
zoude ja oneyndig meerder geluk verspryden dan dat men deze penningen thans
besteed om wel is waar eenige proselyten voor onzen eerwaardigen godsdienst te
maken, dog die voor het overige ondienstige schepselen voor hun zelven en de
maatschappy blyven, daar het bovendien nog altyd de vrees, zorg, en aandacht van
een gouvernement moet na zich trekken, wanneer een groot aantal menschen zonder
genoegzaam bestier, in een schaarsch bewoonde Landstreek by elkanderen vergaderd,
zonder bezigheid of belangens en soms door behoeftens gedreven kunnen worden
om zoo veele rustverstoorders en stropende vyanden voor de volkplanting te zyn;
het welk uit aanmerking van den afstand der hoofdplaats en de militaire magt, van
veel ernstiger gevolgen zouden wezen als men by den eersten opslag van het oog
wel zouden vermeenen. Wie by voorbeeld zoude durven bepalen tot welke zyde zich
deeze menschen zouden voegen, wanneer een vyand in het denkbeeld viel om op de
hoogte van de baay Algoa eene inval in de Colonie te doen, en welke gevolgen zoude
als dan daar uyt kunnen geboren worden; thans keere ik terug tot ons reysverhaal.383
Wy reden de zelfde weg als toen wy de zoutpan gingen bezien, houdende
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Vgl. die beskrywing en indrukke van Lichtenstein (V.R.V. 10, pp. 290-296) van Van der
Kemp en sy instituut ten tyde van die besoek van De Mist en sy geselskap aan Algoabaai (8
tot 14.1.1804). Daaroor ook B.H.D. III, pp. 160-161.
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aan de Coega Rivier ons middagmaal; in onze verdere schoft na de Zondags Rivier
hielden wy eene meer na zee gelegen byweg, die men zeide nader te zyn, dat de
ondervinding ons dog niet leerde. Wy vonden hier onze op gisteren vooruytgezondene
wagens en sloegen aan de overzyde van de vloed ons camp.384

[3 Juni 1803]
VRYDAG den 3e JUNY. De burgers van Jaarsveld385 en Kryger386 gingen uit naam
van den Gouverneur met eenige kleine geschenken voor Koning Gaicka vooruit om
aan deze en aan Coenraad de Buys het naderen van den Generaal aan de Visch Rivier
aan te kondigen; ten acht uuren zaten wy ook op en vervolgden onze reis.
Aan de Coursnag Rivier,387 een spruitje van de Zondags Rivier, voorzagen wy ons
rykelyk van water uithoofde zulks den vorderen gantschen dag niet verkrygbaar
zoude zyn; het land aldus van water ontbloot is eene afstand van achttien à negentien
goede uuren tusschen de Zondags en Boschjesmans rivier, is heuvelachtig zonder
klipgebergtens; hooge ruggens en mooye vlaktens wisselden onze weg af: onze jagers
hadden deze dag een ruim veld voor deze liefhebbery. Wy zagen duizende
springbokken,388 en het menigvuldige schieten en telkens by de wagens brengen van
dit wild, vermaakte ons ongemeen; des avonds in ons camp komende bevonden wy,
dat het gezamentlyke reysgezelschap een aantal van vier en vyftig springbokken en
twaalf hartebeesten, hadden t'huys gebragt: de heer van Rheene benevens ik en eenige
anderen maakten jagt op een trop van circa vyftig quacas389 een soort van wilde
paarden. Deeze fraye dieren zyn van een yzabelle390 couleur, de kop en hals tot op
de schoft mat zwart op ligtbruyn, juis als de zebra zwart op wit gestreept, en hebbende
een zwarte aalstreep391 welke van de overeindstaande maanen,
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Na Koega ongeveer 15 myl, waarskynlik by Koegakop (die plaas Zwart Koppen) oor die
rivier na ongeveer 2½ myl van Sondagsriviersmond waar die pont vroeër was.
Zacharias van Jaarsveld, supra voetnoot 65. Die plek van samekoms met De Buys sou die
Kookhuis wees, aan Groot-Visrivier. (V.R.V. 18 (Van Reenen), p. 158 en voetn. 180).
Na alle waarskynlikheid was dit Frans Kruger wat saam met Van Jaarsveld was toe hy aan
De Buys die Goewerneur se brief oorhandig het. (Vgl. B.O. 88, joernaal van Van Jaarsveld).
Hierdie Kruger was een van die blankes wat met De Buys lank in Kafferland gewoon het en
op wie se hoof die Engelse in 1799 'n prys van 1,000 riksdalers gesit het. (Theal, Records
V, p. 49). Dis nie seker of hy Frans (ged. 10.9.1752) of Frans (ged. 20.9.1761) was nie (G.R.
II, A-O, pp. 174 en 179 resp.).
Coerney (Koernoy, Cornoij, Koernie, Kornoi) wat in die Sondagsrivier vloei uit die oostekant,
ongeveer by die spoorwegstasie Sunlands. Dit dra 'n Hottentotnaam wat al in 1752 deur
Beutler genoem word en in 1776 deur H. Swellengrebel (G.M. IV, p. 21); ook
Klein-Sondagsrivier genoem.
Antiodorcas marsupialis marsupialis (Zimmermann). (Volgens Lichtenstein, Antilope
euchore).
Kwaggas. Equus Quagga Quagga (Omelin), die ‘egte kwagga’ wat uitgesterf het. Sien oor
die benaming kwagga en vindplase in die literatuur sedert 1691, Nienaber, pp. 361-366.
Vaalbruin (Frans: isabelle) soos die pels of bont van die sabeldier.
Streep op die rug langs.
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over de rug in zyn witte staart eindigd. De heer van Rheenen schoot een der zelver
maar de verre afstand tot aan de wagens, was oorzaak dat wy ons moesten
vergenoegen met een nauwkeurig gezigt en het dier op de plaats laten leggen, met
voornemen om des anderen morgen vroegtydig de huyd afteslachten, van welke
moeyte de wolven des nagts ons ontheven hadden, vindende by onze terugkomst
niets dan een reeds half opgegeten kreng.
Wy kwamen circa ten zeven uuren aan de Boschjesmans Rivier en sloegen daar
onze tenten;392 het vee was zeer dorstig, de paarden waren uithoofde van de gedane
jagt en den ganschen dag geen water gezien hebbende tamelyk vermoeyd.

[4 Juni 1803]
ZATURDAG den 4e JUNY. Om ons vee enigzints de vermoeynissen van den vorigen
dag te vergoeden, bleven wy in ons camp tot twee uuren na de middag; wy kregen
's morgens bezoek van een menigte Kaffers welke hunne kraal een half uur afstands
van daar hadden; wy zagen onder hun twee mans en even zoo veel vrouwen die in
hun gezicht sterk van de kinderziekte393 geteekend waren. De Gouverneur kondigde
zich by hun wanneer deze ziekte in hun land woede. Zy antwoorden dat dit
verscheidene jaren geleden was en toen een groote menigte zoo mans vrouwen en
kinderen waren weggerukt. De vrouwen zien er beter ook zindelyker na ons begrip
uit dan de Hottentottinnen: zy waren zeer in hun schik toen zy een weynig taback
ontfingen.
Wy ruilde eenige van hunne hassagayen, tegens kopere platen en coralen, waar
zy zeer verzot op zyn; het hooren en zien van een zakhorologie verwonderde en
verblyde hun uitermate, vooral toen men hun deed begrypen, dat het met de loop der
zon in verband staat en ons telkens het verschynen en verdwynen der zelve aanwyst,
het welk wy hun door gebaarden deeden begrypen; het gewoon teeken van
verwondering, uyt een lang gerekte fluyting bestaande, word gelyktydig door de
geheele schaare aangeheft. Het tikken en
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Van Sondagsrivier het die roete ongeveer dié van die nasionale pad gevolg, oor
Kinkelbosuitspanning, Nanagahoogte, Langerug, Nanaga en so na Rietvallei waar die pad
noord langs die rivier geswaai het na Rautenbachsdrif, die historiese deurgang deur
Boesmansrivier. (Forbes, I, pp. 210 en 254-255). Volgens Van Reenen (V.R.V. 18, p. 152)
is oornag ‘op de plaats van de weduwee Rautenbach’. Die stamvader, Georg Friedrich
Rautenbach, getr. met Maria Magdalena Ferreira (weduwee van F. Haarhoff) het ten weste
van Boesmansrivier die plase Rietvalley en De Brackefontein gelegen aan deese zijde van
de bosjesmans Rivier aan de Wagenweg van ouds genaamt kijskadie gehad. (R.L.R. 42, p.
131 en R.L.R. 40, p. 243). Op Brakkefontein moes die kamp dus gestaan het naby die drif
(Rautenbachsdrif, vroeër op sy Hottentots ‘Kyskadie’ genoem). Dit word sedert Beutler se
reis deur verskeie reisigers genoem. Tans op die onderdeel Nico's Hoop van die plaas
Brakkefontein geleë, ongeveer 'n halfmyl noord van die spoelbrug op die pad tussen Sandflats
en Sidbury. Dis moeilik te bereik en word nie meer gebruik nie. (Besoek op 7.1.1960). Sien
ook die kaart van die roete (1776-1778) by Forbes, II, kaart 14, en J. Frye; art. ‘Rautenbach's
Drift’ (Grocotts Daily Mail, 2, 3 en 9.9.1964).
Pokkies. Barrow het ook die pokmerke gesien en verneem dat dit sowat 40 jaar vroeër onder
die Kôsa uitgebreek het en vanself weer verdwyn het: ‘All the old Kafirs, I observed were
strongly marked with it; the disease, they say, was brought among them by a ship that was
stranded on their coast’. (II, p. 121).
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repeteeren van het horologie en de beweging die zy in het werk bespeurden, was
zodanig boven hunnen denkbeelden verheven, dat zy als een zekere eerbied voor dit
gedierte zoo als zy het noemde, verkregen, en van vreugde als bezetene menschen
in de rondte danste; men begrypt ligtelyk hoe zeer ons dit vermaakte.
Na de middagmaaltyd waar op de Gouverneur de Commandanten genodigd had,
spanden wy voor en togen door de rivier welke niet zeer diep is en in dit jaargety
geen sterke drift heeft. Ter zyde af legd de kraal hier boven gezegd. De Generaal
reed met my te paard derwaarts om het te bezigtigen; de hutten welke enigzints beter
gesteld zyn, dan die der Hottentotten, leggen op eene hoogte in een kreupelbosch.
De zelve zyn te samengesteld van zestien à twintig sparren, ter dikte van circa twee
duimen en 14 à 16 voeten lengte; deze steken zy op een gelyken afstand circulsgewyze
in de grond en buygen de bovenste dunne eindens gekromd op de wyze van een
coupel boven te samen, dit met peezen van dieren vastmakende. Eenige andere
sparren buygen zy in eene vlakke rigting twee à drie ryen hoog om dit coupel geraamte
heenen, de zelve wyders met gevlogte rietmatjes bekledende waar over verder
biezen-stroo gelegd zynde, de geheele bouwing met kleyaarde word bevestigd; zy
laten aan de eene zyde eene opening hun tot een deur verstrekkende, benevens een
gat juyst midden boven in het dak waar door de rook van hun vuur dat te midden in
de hut gestookt word optrekt. Als het koud word sluyten zy de ingang met een beeste
huid dat op sparren in de manier van een raam opgespannen is.
Wy vonden hier eenige vrouwen welke door nieuwsgierigheid uit kwamen kruypen,
die er tamelyk wel uitzagen; op zyde van de hutten waren drie mans bezig, ledere
schilden te bereiden. Zy sneiden de zelven rond van eene elands huid ter groote van
circa vier voet, slaan met eene ronde steen lange tyd op het leder dat bevogtigd word
en op de grond legd, om het schild holte te bezorgen en waren in deze arbeid zeer
handig en yverig.
Wy reden deze nademiddag nog twee uuren verder aan een klein waterspruitje
leggende tusschen twee hooge ruggens, en sloegen ons camp op de verlatene veeplaats
van de weduwe Scheepers, staande op een dezer heuvelen.394 Al dadelyk na onze
aankomst alhier vonden wy een troep Kaffers, aan welke de Generaal taback, coralen
en messen uitdeelde. Den avond was zeer schoon en minder koel dan de voorgaande.

[5 Juni 1803]
ZONDAG den 5e JUNY, s'Morgens omtrent acht uuren reden wy door zeer grasryke
velden; de heuvelen of ruggens wierden menigvuldiger zelfs sommige

394

Soetmelksfontijn aan de bosjesmansrivier, is in 1784 op ordonnansie geneem deur Gerrit
Scheepers, dieselfde wat aan Swartkops gewoon het, supra voetn. 369. (Vgl. R.L.R. 40, p.
247, G.R. 14/16, lys van 1802, en Van der Merwe(b), p. 312). Die veeplaas het aan sy
weduwee Elisabeth (Betje) Scheepers behoort, maar dis nie dieselfde plaas as Rietvalley
waar sy gewoon het en waar Uitenhage die volgende jaar aangelê is nie. Die voetnoot (p.
152, nr. 170) by V.R.V. 18 (Van Reenen) is dus hier foutief. Die plaas (nou Sidbury Park,
ALY 16.37) was na 1825 in besit van die bekende merinopionier, luit. Richard Daniell (Vgl.
Thom, pp. 306-307 en ook George Thompson, Travels and Adventures in Southern Africa
etc., Londen, 1827, p. 16).
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der zelve vry ongemakkelyk voor de wagens. Den dag was fraay; wy hielden nog
middagmaal aan het zoogenaamde Hofmans Gat,395 een ruige kloof tussen style
klipachtige gebergtens waar een straal zoet dog thans niet zeer zuiver water vloeid.
Wy vernamen in onze nabuurschap het geluid even als of eenige menschen op een
afstand druk aan het discoureren waren. Ter ontdekking wat het zyn mogte, gingen
eenige onzer op eene nabyleggende hoogte daar wy wel ras ontwaarde dat het
bavianen waren, welke tegens de schuynte der berg aan welkers voet wy het
middagmaal hielden, in zeer talryk gezelschappen op de krantzen der kliprotsen
vergaderd waren; eenige weinige waren even als wagthoudende op eene kortere
afstand van ons, terwyl drie à vier andere de voorpost, zeer naby ons in het klein
kreupelhout als verspieders bezette. Deze laatste waren de pratende menschen die
wy meende te hooren, want zoo dra wy ons op de voorgenoemde hoogte ter
ontdekking vertoonde, gaven zy de allarm kreet aan de kleine troup, die wederom
de vergadering boven op de rots door geschreeuw waarschuwende derwaarts de vlugt
namen. De boven zittende bekreunde zich echter weinig aan onze nabyheid tot dat
een geweerschot hun zulk een geweldige schrik aanjoeg dat het gantsche leger verward
op de vlugt liep, en door de groote haast verscheidene hunner gepletterd van de
hoogte kwamen rollen, geen eenige hebben wy by deze gelegenheid levendig kunnen
te vangen krygen.
Het was byna vier uuren toen wy aan de Nieuwe Jaarsdrift kwamen. Een half uur
boven de plaats daar wy ons leger sloegen, vereenigen zich de Boschjesmans Rivier,
de Nieuw-jaars-Rivier en het water uit Hofmansgat.396

[6 Juni 1803]
MAANDAG den 6e JUNY. De togt die wy heden te maken hadden, niet zeer groot
zynde was het omtrend half tien uuren toen wy te paard klommen; even beneden ons
camp zette wy over de drift, welke byna zonder water was, loopende de weg door
meer style klipachtige gebergtens dan gisteren. De Commandant Rensburg liet op
verzoek van den Gouverneur een stuk massanie hout397 hakken dat wy nog nergens
elders vonden. Dit hout is inwendig
395

396

397

Van hier is reguit noord gery na die Hofmansgat (tans, volgens mededeling van mnr. P.H.
Wessels van die plaas Hoffmanskloof, 7.1.1960, bekend as ‘Strygat’ omdat die hoekbakens
van drie plase vroeër daar saamgeval het en oor die water gestry is). Dit lê ongeveer 3 myl
suidoos van die dorpie Alicedale. Daarvandaan loop 'n tans ongebruikte pad na 'n drif in die
Nuwejaarsrivier op die plaas Hoffmanskloof (tans ALY 17.27), waarop nog 'n servituut is
en wat klaarblyklik die ou drif is wat in 1803 gebruik is.
Die punt waar Boesmans- en Nieuwejaarsrivier bymekaarkom, moes wes en dus onderkant
die kamp gewees het. (Van Reenen V.R.V. 18, p. 152) sê die kamp was op Jan Booysen se
plaas Nieuwejaarsdrift. Die verdere reis sou hiervandaan oos van die teenswoordige Alicedale
gaan oor die plase Nieuwejaarsdrif-Oos en -Wes. Die rivier en drif het waarskynlik sy naam
gekry van die grenskommissarisse Faber en Mentz wat op Nuwejaarsdag 1770 hier was.
(Forbes I, p. 208).
‘Massanu’, volgens Barrow (I, p. 338). Bome wat 3 tot 5 voet hoog groei en net by die
Boesmansrivier aangetref is; baie soos ysterhout.
Volgens T.R. Sim (The Forests and Forest Flora of the Cape Colony, Aberdeen, 1907, pp.
34 en 213) Acacia horrida (karoo) Hayne: doornboom, witdoorn, soetdoorn. Kareedoorn
Maaswu en Mawsa (Transvaal).
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yzerhard, hebbende een byna onzichtbaar kleine kern of hart; eenige onzer waren s'
morgens zeer vroeg vooruit gereden om te bespieden of in de buurt ook buffels398 of
olyphanten te vinden waren.
Tegens den middag kwamen wy met acht à tien personen naby een bosch daar wy
aan het omverleggen van verscheide boomstammen en kreupelhout, het spoor van
een Rhenosseros bespeurde, welke aan de mest te zien, kort te vooren daar moest
gelopen hebben. Wy ladede onze geweren ieder met twee kogels (waar onder men
als op grof wild gejaagd zal worden een derde deel tin giet) en namen maatregelen
tot deze jagt; by den ingang van het bosch verborgen zig twee jagers en de overige
reden ter wederzyden van het gevondene spoor boschwaards in. Op eenige afstand
stelden zich wederom twee mannen en drie Hottentotten om op de rydpaarden te
passen, en gingen wy te voet tot eene van de gezelschap die eenigsints links van ons
was afgereden een schot deed en ons derwaards deed lopen. Wy zagen en hoorde op
eene kleine afstand een groot dier dog konde uythoofde der digte doornen en struyken
niet onderscheiden wat wild het was. Eensklaps was er een dodelyke stilte en wy
wisten niet regt wat te doen; ver uyt elkanderen gaan was niet raadsaam en hoe gewis
zeker wy ook waren dat het dier zig ergens in onze nabyheid verscholen hield, wist
dog niemand de juyste plaats.
Twee onzer gingen dan circa twaalf passen voorwaards en terwyl wy met de
gespannene haan stonden, vuurde zy in het voor ons leggende kreupelhout; dit
herhaalde wy na alle zyden elk op zyn beurt, tot dat wy kort by ons een gebrul hoorde
en te gelyk een buffel van buitengemeene groote op ons zagen toeschieten zoo dat
er nauwelyks tyd van lyfsberging overbleef. Des nietemin had ik benevens drie andere
myne toevlugt tot een breede grippel met struyken bewassen genomen, en op die
wyze vuurde wy by de nadering van het dier op het zelve; verscheidene wonden
werden toegebragt dog nog geen doodelyk; de andere welke zich tussen een tropje
naauw by elkanderen staande bomen hadden verschanst konde niet vuuren om dat
die welke agter de sloot stonden gevaar zouden geloopen hebben al hunnen schoten
te krygen en moesten daar om in stilte blyven toezien.
Het beest deed alle moeyte ons te genaken dan waagden niet de doornen en struyken
van onze greb die by veel breedte, ook nog al tamelyk diep was, aan te doen; woedend
sloeg hy zyne groote kromme hoornen in de stammen der bomen en vervulde met
zyn geloey het geheele bosch; ik geloof zeker dat indien hy ons had fel gekregen,
onze jagt slegt zoude zyn afgelopen, maar ziet wy waren gelukkig genoeg hen een
noodlottige kogel agter de voorschouderen toe te brengen, die het dier deed storten
en hem met een kermend gehuyl schuymbekkend den adem deed uytblazen.
Deze jagt had my zoo byzonder aangestaan dat ik voornam nooyt weder zulke
geduchte vyanden aan te tasten; hoe goed ook myn voornemen des-

398

Syncerus caffer caffer (Sparrman), familie Bovidae.
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wegens was, ik bevond my nog in het bosch, en toen wy bezig waren de buffel die
wel 900 pond woog afteslagten, hoorde men de jagers die aan den ingang van het
bosch waren agtergebleven vier à vyf schoten geven, het geen ons waarschouwde
op onze hoede te wezen, en my tegen wil en dank noodzaakte dadelyk een tweede
gevaarvolle jagtparty mede te houden.
Wy laden dan spoedig onze geweren en waren nog niet alle gereed toen zich een
vreeslyk geschud en gekraak in onze nabyheid deed hooren; weldra aan het vallen
der boomstammen bemerkende dat een olyphant in de buurt van ons schuilde, het
gene ons op dit ogenblik juyst het aangenaamste bezoek niet was; wy verlieten
dadelyk onze bezigheid van afslagten, schuilden agter de sloot. Toen hy nu digt
genoeg by was, gaven drie onzer vuur, dog wonde hem maar zeer ligt; het dier bleef
egter een ogenblik staan en sloeg met zyn slurp braav in de rondte. Daar wy dog
onder de wind waren en ons doodstil hielden bemerkte hy niets; wy gaven nog eens
vuur dat hem even weynig letsel scheen te doen en blootelyks oorzaak was dat hy
nader by kwam om te ontdekken wie hem zoo onvriendelyk begroete; wy ons egter
zeer stil blyvende houden, en maar wenschte van zyne tegenwoordigheid ontslagen
te wezen schoten niet meer, zoo als hy ook werkelyk na eenige tyd rondgesnuffeld
te hebben op een klein drafje zyns wegs nam zonder dat wy ons op nieuws over hem
bekommerde.
Uit onze schuilplaatse gekropen zynde, gingen wy onze paarden halen, en bonden
de beste stukken van den buffel benevens desselfs huid en gehoornte op dezelve;
met deze vragt begaven wy ons na ons gezelschap terug, dat wy tegens den middag
inhaalde, zynde bezig op de helling van een berg het middagmaal te houden in het
lommer van eenige bomen by een kloof dezer rots daar het zeer frisch en aangenaam
was. Wy zagen hier voor de eerste maal een groote blaauwe aap, dog deze was te
slim en te gaauw. Hy ontsnapte ons in't bosch; wy vonden hier weder het massanuhout
waar van hier boven is gemeld.
Op onze verdere tocht van heden bejegende ons niets belangryks; wy togen over
het Zwarte Water,399 een stroom die in dit jaargety niet veel beduidend is, en op de
plaats daar wy overtrokken, ten eene male droog was.
Byna twee uuren verder werd het camp gesteld op 1450 passen van een valley
rondsom met steile hooge boorden omgeven en van vry goed water voorzien; de
naam van deze plaats is de Mestkraal van Schalkwyk400 en legd

399

400

Swartwatersrivier; die rigting van die reis was dus noordwes en suid van die Swartwatersberg
langs, nie ver van die Boesmansrivier nie. Dit was die pad wat geloop het oor die plaas De
Hoeko (Hoekoe) tans SOM 8.1, een van die plase van kmdt. Hendrik van Rensburg, op die
oewer van Boesmansrivier (die huidige spoorweghalte Boesmansrivier). Tot 1944 se
oorstromings was die pad van Nieuwjaarsrivier tot hier nog rybaar, tans nie meer nie. (Vgl.
Vernon S. Forbes, ‘Sparrman's Travels’ in S.A. Geographical Journal, Apr. 1945, pp. 48-49
en R.L.R. 36, p. 69).
Dirkskraal (tans SOM 12.1). Die pad het (volgens Forbes, II, kaart nr. 14) effens noord van
die huidige spoorweghalte Saltaire langs na Kommadagga geloop.
Die bewoner was waarskynlik Dirk van Schalkwyk (ged. 19.4.1739) wat by die
Grosvenor-ekspedisie van 1782-1783 was. (G.R. III, P-Z, p. 221 en V.R.V. 34 (Grosvenor),
p. 186; ook G.R. 14/17, p. 17, waar D. van Schalkwyk genoem word i.v.m. die plaas
Middelburg aan Groot-Visrivier).

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

107
na by de Boschjesmansrivier; het zal vreemd voorkomen als ik zegge dat deze
mestkraal reeds zedert vier maanden had gebrand en de bewooner der plaats,
Schalkwyk, genoodzaakt is geweest de zelve te verlaten uythoofde der onmogelykheid
deze mesthoop die zederd jaren geleden dagelyks door het vee was vermeerderd, en
daar door tot een onbegrypelyke uitgestrektheid was toegenomen, te kunnen
blusschen: de landlieden verzekerde ons dat zulk een brand soms een jaar aanhoudend
voortduurd, in welke tyd de plaats niet bewoonbaar blykt en in zulk een geval ook
aanstonds word verlaten.

[7 Juni 1803]
DINSDAG den 7e JUNY; 's Morgens ten negen uuren reden wy van deze plaats en
hielden cours na het O.N.O. Tegens den middag togen wy over de Kleine Brak Rivier,
welke geheel zonder water was; het land word hier vlakker en men zag en doode
deze dag weder eenige springbokken; aan de overzyde der Brak Rivier zynde kregen
wy ten eene male vlakte die voortduurde tot aan ons nachtverblyf, een plaats van
H.J. Rensburg, aan de Klein Visch Rivier,401 welke vloed wy aan de rechte hand van
ons hadden en die op een half uur afstands agter ons de Brakrivier opvangd om zich
met deze een uur verder in de Groote Visch Rivier te ontlasten. Ter linker hand
hadden wy circa drie quartier uur rydens de Boschjesmans-Rivier, welke langs een
hooge rugge landwaards wegloopt en hier weder verder van de Visch Rivier afwykt.
Onze tenten werden op de hoogte nedergeslagen na by de Kleine Visch Rivier,
welks water zeer koel en zoet is, en snel over een bed van zeer ongelyke leyachtige
klippen vloeid. De oevers zyn ter dezer plaatse sterk met hout bewasschen; wy hakten
uit het zelve een stronk zoogenaamde vaderlandsche wilgen,402 een dito Carruhout403
en een stamhout dat de inwoonders Wagt een beetje404 noemen, dit laatste is een soort
van doornen, een zeer klein smalblad hebbende, aan een heel lange buygzame steel
zittende en met regt wagt een beetje genaamd wyl het zelve den voorbyganger zodanig
belemmerd dat hy telkens genoodzaakt is zig van zulk een tak los te maken: deze
dag woey een sterke noord-ooste-wind, nu en dan met regen verzeld.

[8 Juni 1803]
WOENSDAG den 8e JUNY: den voorleden nacht wierd ons camp door een groot
aantal wolven en jakhalsen bezogt. Zy ontrustede verscheide malen het vee, zelfs
dat aan de wagens vastgebonden stond; een der boeren kwetste een hunner welke
tog niet in zyn magt viel maar het verder gevaar ontkwam, slegts een spoor van bloed
nalatende. De plaats alwaar wy campeerden niet

401

402
403
404

Dit is uit die bronne nie duidelik watter plaas hier bedoel word nie. Van Rensburg het die
leningsplaas Welgevonden aan Klein-Visrivier van 1784 op ordonnansie gehad. (R.L.R. 41,
p. 42 en G.R. 14/17, p. 29). Volgens die afstande in die handskrif aangegee, moes dit in die
vurk tussen Brakrivier en Klein-Visrivier gelê het.
Salix capensis, Thunb.
Kareehout(boom), Rhus lancea. Sien oor die vindplase van karee(boom) in die literatuur
sedert 1774, Nienaber, pp. 331-332.
Wag-'n-bietjie, Scutia myrtina, Kurz.
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ryk van gras voorzien zynde, was dit oorzaak dat onze ossen op een verdere afstand
waren gedreven om voedzel te vinden.
Hier uit ontstond dat wy pas ten half tien uuren afreden; de weg was minder effen
dan gisteren, echter niet moeylyk; het weder was zeer ongunstig, de O.N.O. wind
hield aan, en tegens den middag viel er een onophoudelyke regen, welke tog eensdeels
om het zware stof zeer dienstig was. De jagers dooden dezen dag een aanmerkelyk
getal springbokken, welke hier het gantsche veld als overdekken; onder deze bevind
zich eene geheele witte bok welke als iets zeldzaams aangezien word.405
Een der boeren commandanten, Pieter Human genaamd,406 die vermaard is als een
uitmuntende schutter had zodra deze zeldzame witte springbok niet bemerkt tusschen
misschien drie duizend anderen, of hy zyde tot de Generaal. Edel heer, wagt ik zal
hem gaan schieten, en als een pyl uyt een boog snelde hy te paard een ander cours
uit, als welke de bokken hielden, zoo dat wy meende dat de man raaskalde, maar de
by ons zynde boeren meesmuylde407 over onze aanmerking, daar de springbokken
altyd gewoon zynde om tegens de wind in te loopen, en nu daar in door onze nabyheid
verhinderd geweest zynde, wel spoedig hunne oude cours hernamen en op deeze
wyze door eene by ons onverwagte zwenking Human op twintig schreden moesten
voorby snellen. Even zoo als gezegd was geschiede het, en Human die wel wist wat
hy te doen had, reed nu met alle mogelyke snelheyd op den trop los, die door hunne
menigte gedrongen, veel tyd nodig hadden om zich met die groote colonne te wenden,
van welke gedwongen stilhouden hy gebruik maakte, en ook de witte springbok met
de kogel in de agterbout geschoten mede terug bragt, en aan den Generaal vereerde.
Verscheiden der landlieden zegden dat zy de zelfde bok hier meermalen gezien
dog vergeefsch getracht hadden te vangen. Wy streken de huid af, het welk de
Gouverneur verkoos te bewaren. Tegens den middag zagen wy aan onze linke hand
de afgebrande plaats van de oude goussé,408 zynde de eerste plaats van het district
van Bruintjes Hoogte het welk links voor ons uitlegd. Ons voornemen was nog drie
à vier uren te ryden maar de aanhoudende regens deden besluiten te overnachten,
gelyk dan ook ons leger werd nedergeslagen

405

406
407
408

'n Mutasie wat in so 'n mate by die springbok voorkom dat daar al sedertdien troppe wit
springbokke geteel is. Lichtenstein deel mee dat Janssens die vel van hierdie bok aan ene
Perron gegee het wat op pad van die Suidsee by die Kaap aangedoen het, en dat dit toe in
die museum van die Institut National in Parys geplaas is waar dit as besondere aardigheid
beskou is. (V.R.V. 10, pp. 389-390).
Sien supra voetn. 44.
Het in die vuis gelag.
Na alle waarskynlikheid Ockert Gous, ged. 12.10.1755 en getr. op 3.2.1782 met Magdalena
Gous (G.R. I, A-J, p. 266). Hy het op 26.10.1785 die plaas De Hartebeestefontein geleegen
in de Noutoesberg tusschen de Bosjesmans en Vischrivieren op ordonnansie gekry. (R.L.R.
42, p. 36; R.L.R. 78r; G.R. 14/16 (Lys van verlate plase sedert 1795 van rekognisie vrygestel)
en G.R. 14/17, p. 45).

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

109
op de plaats Ziekfontein gehorende zekere Geerkens.409

[9 Juni 1803]
DONDERDAG den 9e JUNY. Deze morgen kwam de Commandant Strydom,410 en
eenige andere aan den gouverneur verlof vragen om naar hunne woningen te mogen
terug keren; het welk wierd toegestaan.
Onder de ons verlatende jonge lieden was eene Smit genaamd, welke gisteren het
ongeluk had met zyn paard te vallen en zyn hand boven de pols te breken; welke den
doctor Passet zette en verbond; het was niet mogelyk deze mensch te beduiden dat
hy onvoorzichtig zoude doen heden te vertrekken, te meer daar er in zyn canton411
geen kundige heelmeesters waren om hem te helpen; hy vertrok met eenige andere.
De Commandant Rensburg had gezorgd dat er gisteren van Bruintjes Hoogte,
Zwagershoek en die streken voor de wagens van den Gouverneur nieuwe span ossen
ons te gemoet kwamen, met welke wy dan tegens negen uuren deze morgen onze
reis weder aannamen: even als gisteren was het guur regenachtig weder. Wy gevoelden
hier te meer het onaangename van, om dat de Carrogrond zeer glibberig en de
menigvuldige hoogtens die wy heden overtetrekken hadden, zeer moeylyk voor de
wagens wierden.
Op de middag reden wy langs eene verlatene veeplaats van Jan Strydom412 leggende
op eene hoogte; de weg was hier zeer hol en hellende, en geleide met een lange
klipachtige kloof derwaards; wy zagen in de verte de keten bergen,413 uit welke een
spruit van de Klein Visch Rivier (Buffelshoecks Rivier genaamd) haren oorsprong
krygt. In de nademiddag doorwaade wy deze rivier414 en
409

410
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Op die plaas Modderfontein van die veldkornet (Georg) Diederik Geere, geb. in Kaapstad
en ged. 3.2.1765. (G.R. II, A-O, p. 75 en Hoge (a), p. 108). Geere was in 1795 een van die
leiers van die ‘volkstem’ wat landdros Maynier uit Graaff-Reinet verjaag het (Marais, pp.
82 en 84 voetn. 39). Hy was begin 1816 nog in lewe (H.C.V. Leibbrandt, De Rebellie van
1815 algemeen bekend als Slachters Nek, Kaapstad 1903, pp. 656-657).
Die plaasnaam Ziekfontein is nie teruggevind nie; deur G.D. Geere is egter die plaas
Modderfontein op ordonnansie geneem nadat dit op 20.12.1778 oorspronklik aan G.H.
Rautenbach toegeken was (R.L.R. 78a). Vgl. die huidige Modderfontein (SOM 17.6) 20 myl
suid van Somerset-Oos). De Mist en sy geselskap het op 21.1.1804 hier aangekom en oorgebly
op ‘de eerste (plaats) van Bruintjes-hoogte, waar de eigenaar D. Geer (sic) nog niet weder
op was...’ (B.H.D. III, p. 165). Sien oor Geere en sy onstuimige seun Karel Geere (1811-1901)
die verwysing by H.C. Hopkins, Maar Een soos Hy. Die lewe van kommandant C.A. van
Niekerk, Kaapstad, 1963, p. 19.
Kmdt. Johannes Strijdom (supra voetn. 347) se plaas was De Brakkefontein gel. over de
Bruyntjes hoogte aan de Kleine Visrivier onder de eerste Zwarte Rug (G.R. 14/16, lyste van
agterstallige rekognisie, 1802; nou Brakfontein SOM 17.7) aan weerskante van
Klein-Visrivier, ongeveer 12 myl suid van Somerset-Oos. Oor Strijdom B.R. 93, nr. 47, p.
369: lys vlugtelinge in die oorlog 1799-1802; ook V.R.V. 34 (Grosvenor) pp. 186-188, waar
sy naam voorkom as lid van die Grosvenor-ekspedisie van 1782. Hy was reeds in 1793
veldwagmeester (Van der Merwe(c), p. 26) en het in die oorlog van 1799-1802 diens gedoen
(B.O. 26, ná p. 511).
Wyk, kontrei, omgewing.
Nie uitgeken nie; daar was verskeie persone met hierdie naam (Vgl. V.R.V. 34 (Grosvenor)
pp. 186-188).
Die Bruintjeshoogtereeks.
Die Klein-Visrivier, dus presies suid van die teenswoordige Somerset-Oos.
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bevonden ons vroegtydig op de verwoeste plaats van Willem Prinsloo aan de overzyde
der Kleine Visch Rivier gelegen.415 De woningen dezer plaats moeten aanmerkelyk
groot geweest zyn; de overgeschotene muren duiden zulks aan; er staan nog veele
boomgaarden en thuinen welke tog mede vervallen zyn; deze plaats voornamentlyk
voor vee fokkery geschikt, bragt egter voor heen veel koorn en wyn op; jammer is
den staat daar zy zig in bevind. Onze tenten wierden naby deze puinen opgeslagen
ten einde te overnachten.416
Een der Commandanten verhaalde dat den gewezenen eygenaar, Willem Prinsloo,
by een olyphant jagt zeer ongelukkig was verongelukt;417 deze man was met eenige
zyner goede vrinden uit de nabuurschap na Bruyntjes Hoogte gereden om in de aldaar
tamelyk menigvuldige bosschen, op grof wild te gaan jagen. Zy ontdekte dat een
olyphant korts te voren door het bosch moest gegaan zyn en zulks aan de omgeknakte
boomen bevestigd ziende reden zy boswaerds in, daar zy wel haast het dier voor hun
uytzagen. Prinsloo in stede van gelyk zyne makkers een zyd pad in te slaan, om op
die wyze de olyphant aftesnyden en uit eene hinderlage een gewis dodelyke kogel
toe te brengen, was tegens alle vermaningen aan, onvoorzigtig genoeg met zyn neef
de weg regt op den olyphant af te volgen, en naby genoeg gekomen zynde vuur te
geven even als zyn makker, zonder tot hun ongeluk een dodelyke wonde aan het dier
toetebrengen; waar op den olyphant woedend op hun aankwam, en zy byde met alle
snelheyd hunner paarden op de vlugt togen, maar vergeefsch, het dier naderde hun
van agteren, sloeg met zyn slurp den neef de hoed van't hoofd en greep Prinsloo die
er naast reed, met de slurp om de keel vast, rukte hem van't paard, en na hem
waarschynelyk gewurgd te hebben, wierp hy hem in de hoogte en spieste die
ongelukkige op zyn vreeslyke tanden; men heeft de man des anderen daags geheel
tot morselen vertrapt weder gevonden.

[10 Juni 1803]
VRYDAG den 10e JUNY. Een zoon van den ontslagen gevangene uit het Kasteel en
neef van den vorens genoemden Prinsloo kwam deze morgen

415

416

417

Aan die suidekant van die Boschberg, aan die Boschrivier (die huidige dorpsterrein van
Somerset-Oos). Dit was van 1771 af al die woonplek van Willem Prinsloo, die ouere, ged.
5.5.1715 (Theal, IV, p. 86; Van der Merwe (b), pp. 157, 273 en 276; G.R. III, P-Z, p. 86 en
Forbes I, pp. 202-203 cn 277-278).
Die plaas is deur Sparrman, Hendrik Swellengrebel en Van Plettenberg besoek (Forbes, I,
p. 202, G.M. IV, p. 10 en B.H.D. I, pp. 19-20). Tydens Van Plettenberg se besoek is 'n skets
in Oktober 1778 deur kol. R.J. Gordon gemaak (oorspr. in die Rijksmuseum, Amsterdam,
Gordonversameling nr. 34: De plaats van Willem Prinslo agter bruintjes hoogte tegen het
noorden te zien by de bosberg vier uren west van de Caffer natie en grote visrivier’).
Willem Prinsloo, die jongere, ged. 25.12.1749 (G.R. III, P-Z, p. 87) was die derde seun van
die eerste bewoner van die plaas aan Boschrivier. Hy het van 1777 af die twee plase De
Rietfontein en De Muysvlakte, albei aan Klein-Visrivier, op sy naam gehad, sowat 12 myl
suid van die huidige Somerset-Oos (R.L.R. 25, pp. 313 en 315). Oor sy rol en dié van sy
broers Nicolaas, Hendrik, Frederik en Marthinus sedert 1780 op die Oosgrens, vgl. Marais,
pp. 7-8, 10-13, 32-33 en 99-104. Hy en sy vader was albei nog in April 1799 in die lewe
(Theal, Records V, pp. 17 en 48). Daar is geen verwysing gevind na die omstandighede van
sy dood soos hier vermeld nie.
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vroegtydig in ons Camp,418 een menigte brieven voor den Gouverneur mede brengende:
de Generaal ontving er van de Commissaris Generaal, van des zelfs famille ook uit
de Republiek; door den Procureur Generaal Belaerts mede gebragt;419 deeze gaf ook
by eene missive aan den gouverneur kennis van zyne aankomst. Den Commandant
Henry deed Rapport van het aankomen in de Falsebaay van twee Compagnien van
het 22e Bataillon Infanterie. Alle deze depeches zoo als ook de Couranten uit ons
Vaderland deden een groot genoegen.
Ten 8 uuren omtrent ging onze tocht weder aan; de wagens, handpaarden, etc.
wierden de naaste weg na de Groote Visch Rivier op de hoogte van Kookhuis420
gezonden, het welk een afstand van vier niet groote uuren voor de ossewagens was;
terwyl wy met ons gezelschap een groote omweg deden om het land te bezichtigen
en wel voornamenlyk de plaats waar men van gedachten was dat het stichten van
een Bailluwschap421 om de districten te verkleinen, nuttig zoude kunnen zyn.422
De weg werd over de bergen genomen van welke de eerste zeer klipachtig en
ongemakkelyk te beryden was; evenwel verzekerde de landlieden, dat de grond goed
voor vee was. De eerste plaats welke wy aantroffen, en gelyk vele anderen verwoest
en verlaten legd, was die van den Veld Cornet Erasmus.423
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Die ontslane gevangene was Marthinus Prinsloo, bygenaamd ‘Marthinus Kasteel’, vierde
seun van die eerste Willem Prinsloo van Boschberg, ged. 13.2.1751 (G.R. III, P-Z, p. 87).
Hy was die bekende ‘beskermer van die volkstem’ uit die dae van die Graaff-Reinetse troebele
van 1795 en leier van die Van Jaarsveldopstand in 1799. Vir sy aandeel aan hierdie beweging
is hy ter dood veroordeel maar begenadig en in die Kasteel aangehou tot April 1803 (Vgl.
Theal, Records III, pp. 213-270). Hy het vier seuns gehad: Willem Frederik (ged. 1779);
Johannes (ged. 1781): Marthinus (ged. 1782) en Hendrik Frederik (ged. 1784 en in 1815
tereggestel weens sy aandeel aan die Slagtersnekopstand). Vgl. G.R. III, P-Z, p. 87.
Jhr. Mr. Gerard Beelaerts van Blokland (1772-1844) het op 29.4.1803 in Kaapstad aangekom
en is op 13.5.1803 as prokureur-generaal geïnstalleer (B.R. 87, p. 205 en Van der Merwe
(J.P.), p. 287. Vgl. oor die aflewering van die posstukke ook G.R. 16/1 (III) p. 407: brief van
C.D. Gerotz aan Louis Kotzé (Coetzee) en Christoffel Lotter, 4.6.1803, met vermelding van
‘een verzegeld pak brieven’ van De Mist wat aan Janssens afgelewer moet word.
Die plaasnaam wat tans heeltemal deur die Engelse vorm verdring is, is klaarblyklik ontleen
aan die pionierskombuis of kookskerm buite die huis. In 1803 was Kookhuis die plaas van
Christiaan van Aarde (V.R.V. 18 (Van Reenen), p. 156 en voetn. 176). Dit is dieselfde as
Roodewal waarop die huidige Cookhouse lê.
Nuwe landdrosdistrik. Die roete wat op hierdie groot omweg gevolg is, is uit die teks nie
duidelik nie, en ook nie uit Van Reenen se joernaal nie. (Vgl. V.R.V. 18, pp. 154-156).
Die verdeling van die Graaff-Reinetse distrik het wel in 1804 plaasgevind, maar Uitenhage
is as setel van die drosdy gekies; eers in April 1825 is aan die Boschberg die dorp
Somerset-Oos aangelê. (Vgl. A. Dreyer, Gedenkboek van die N.G. Kerk, Somerset-Oos,
1825-1935, Kaapstad, 1935, p. 1).
Petrus Rasmus Erasmus, ged. 28.2.1762 en getr. op 9.11.1785 met Anna Maria Klopper
(G.R. I, A-J, p. 216). Hy was veldkornet van Agter-Bruintjeshoogte en het in die verset teen
Maynier in 1801 en die oorlog van 1799-1802 'n aktiewe aandeel gehad (Marais, pp. 121
(voetnoot 68), 125 en 140; ook B.R. 93, nr. 47, p. 369).
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Alhier vonden wy de famille van de geamnesteerde Prinsloo, juist den ochtend aldaar
ook aangekomen;424 schoon de bewooners van het platte Land meest al ongevoelig
zyn, was deze famille en die welke hun omringden zeer aangedaan op het wederzien
der oorden die zy bewoond hadden, en in welke zy na een reeks van
wederwaardigheden te hebben ondervonden, thans weder terug gekeerd waren.
Zy schenen by uitstekenheid vergenoegd den gouverneur en zyn gevolg te
ontmoeten. Deze nam de gelegenheid te baat de menschen met hunne terugkomst
geluk te wenschen, en tevens minzaamst onder het oog te brengen, aan welke oorzaken
de rampen van het land en van hunlieden in het byzonder toeteschryven waren; hun
ter zelver tyd de goede inzichten van het bestuur voor het vervolg lerende kunnen;
algemeen verzekerden zy dat het ongeluk hun wyzer had gemaakt, en bekende
oprechtelyk schuld, wenschende voortaan niets meer dan tot welzyn met hunne
Wettige Regeering mede te werken. Het is te hoopen dat de indruk van het voorledene
en de voornemens voor het toekomende duurzaam zullen zyn, als kunnende dit alleen
rust en voorspoed aan deze geteisterde districten terug brengen.
Van deze plaats wegrydende, hielden wy den weg na de Boschberg, de gantsche
dag door een zeer schoon en vruchtbaar land loopende. Aan de voet van deze berg
op de vernielde plaats van Trigard,425 zagen wy weder antilopes en een gezelschap
aardige kleine aapjes; de vlugheid der paarden en het goede, handig beklimmen der
boomen, maakte dat men drie van deze trop vong, welken den gouverneur aangeboden
wierden, en de reis verder mede zullen doen. Deze aapenjagt behaagde ons
uytermaten; zy waren in groote menigte by elkanderen, lopende met ontzachlyke
gezwindheid over de vlakte tot een alleenstaande boomtje; ik was juist in de nabyheid
en toen hy my zag aankomen ryden, strekte de slimme gast zich zoo lang als hy was
over een dikke tak om niet bemerkt te worden. Ik had hem tog op de boom zien
klouteren en wist dus zeker dat hy in myn buurt was; meer dan een quartier zogt ik
vergeefs toen ik hem ontdekte; ik klom in de boom, en het diertje was zoo beangst
dat hy in stede van weg te loopen of zich te verweeren zig geduldig in de nek liet
grypen en met my te paard na myn tent reed.
Kort daarna ontmoette men een kudde quachas maar het hout en de struiken belette
dat men er konde schieten: het land heeft hier zeer veel het aanzien van
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Marthinus Prinsloo se eie plaas was ongeveer 3 myl oos van die huidige Somerset-Oos: De
Nodeesrivier (Naudésrivier) geleegen aan de Bruintjeshoogte over de Kleyne Visrivier, deur
hom op 5.12.1786 op ordonnansie geneem (R.L.R., p. 274). Dit heet tans Prinsloo (SOM.
F.2.14). Ook art. J. Alb. Coetzee, ‘Die Galg van Slagtersnek’, in Die Brandwag, 4.11.1949).
Waarskynlik word hier verwys na die plaas De Vinkefontein gel: aan Groote Bosch Rivier
agter Bruintjeshoogte wat van 1781 een van die Trigardtplase (Tregard(t) in die oudste
stukke) was, wat op ordonnansie verleen is aan die stamvader Carolus Gustavus en sy twee
seuns Jacobus Gustavus (ged. 1745, oorl. 25.8.1818, oudheemraad van Graaff-Reinet) en
Carolus Johannes (geb. 1753), die vader van die Voortrekker Louis Trigardt. Vgl. oor die
Trigardtbroers, G.R. III, P-Z, p. 444; R.L.R. 41, p. 43 en Marais, passim.
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eene colossale stout aangelegde Engelsche tuin; het voornaamste woud dat aan den
Boschberg legde en in een breede groote kloof extra schoon hout voortbragt, is voor
het meerder gedeelte afgebrand; de zwart verzengde boomen staan nog en geven een
veel somberer aanzien, als het hout in het noorden van Europa des winters doet.
Evenwel heeft dit land nog overvloed van hout, wyl de meeste kloven van die berg
er zwaar mede bewasschen zyn.
De plaats van Trigard koomt als zeer geschikt tot plaatsing van een Bailluwschap
voor, en wel omdat het land in dien omtrek vrugtbaar en by uitstekenheid goed voor
runderen, schapen en paarden is. De Kleine Visch Rivier kronkeld er langs, en werd
heden viermaal door ons overgetrokken. De Bosch Rivier welke geen verre loop
heeft (als uyt die berg ontspringende) in de Kleine Visch Rivier vallende, heeft
evenwel gestadig goed water. Niet ver van daar, langs de plaats van (den
bovengemelden) Martinus Prinsloo loopt de Naudé Rivier, over een bed van klippen
zeer snel, voort (men weet eens voor al dat Africaansche rivieren Europesche beekjes
zyn).
Uit dit alles ziet men dat deze oord ruim bewaterd is; het hout in de nabuurschap
staande konde van goed nut voor ambachtslieden als wagenmakers enz. zyn, terwyl
het den aanbouw van huyzen zoude begunstigen, zoo dra eens betere reglementen
omtrent de uitgave van plaatsen daargesteld zullen zyn, want zoo lange ieder huis
een uur afstands van een ander af staan moet, is geen groote bevolking zoo min als
groote industrie mogelyk.
De Leeningsplaatsen leggen (schoon thans verlaten) de eene aan de andere; in
deze fraaye oord werd onze maaltyd gehouden na het welk de weg door een bergachtig
dog tevens vruchtbaar land naar het Kookhuis werd voortgezet. Hier had men de
bergen van het Cafferland reeds in het gezicht, leggende aan de overzyde der Groote
Visch Rivier, welke alleen in naam groot is, en op deze plaats byna droogvoets te
doorwaden is; by onze aankomst vonden wy het camp opgeslagen, hetgeen de
tevredenheid van deze dag vermeerderde.

[11 Juni 1803 tot 14 Juni 1803]
ZATERDAG den 11e JUNY tot DINSDAG den 14e viel er niets belangryks voor:
deze dagen werden met jagten, verluchten van provisien, nazien en repareren van de
wagens en verder voerwezen etza doorgebragt, tot hier toe vergeefsch na de komst
van den Koning Gaicka, Coenraad de Buis en anderen wachtende;426 de Gouverneur
kreeg deze dagen een vel van een quacha ten geschenk, en liet in de naburige
kreupelbosschen eenige soorten hout (daar groeiende) hakken om mede te voeren.

426

Zacharias van Jaarsveld het op sy sending na Gaika (supra voetn. 65 en 385) probeer om
Gaika en De Buys met hom na Janssens saam te neem, maar hulle het baie verskonings
gehad: Gaika het kwansuis 'n doring in sy voet gehad en Coenraad de Buys het gesê sy perde
sou so 'n lang rit nie kon aflê nie! Dus het Van Jaarsveld hom plegtig voor die getuies Thomas
F. Dreyer (veldkornet), Frans Kruger, Louw du Plessis en Albert Venter (Pietseun) laat
belowe dat hy, as die Goewerneur aan Visrivier opdaag, met Gaika by hom ‘persies komen
(zal) als vrans Krueger se(l)fs komt om hun te roepen of andere bekenden...’ (Vgl. sy
dagboekie in B.O. 88).
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[15 Juni 1803]
WOENSDAG den 15e JUNY, des morgens circa half negen uuren, kwamen de burgers
Van Jaarsveld en Krieger, welke zoo als hier voren gezegd is,427 afgezonden waren,
om Koning Gaicka en De Buis van het naderen van den Gouverneur naar de Groote
Visch Rivier te verwittigen, aan het Kookhuis terug, aan den Generaal berigtende
dat de Kafferkoning hun vrindelyk had ontvangen, dog om de menigvuldige onlusten
in zyn land, zich niet zo ver van zyn hoofdplaats durfde verwyderen, maar dat
Coenraad Buis op weg was herwaards te komen en drie deserteurs van het 9e Bataillon
Jagers mede brengen zoude, om aan de Gouverneur overtegeven. Den Generaal gaf
last dat een detachement dragonders aan wiens hoofd zich den jager, Capitein Alberty,
stelde, deze te gemoet zouden ryden en hun naar ons Camp opbrengen.
Tegens den middag kwam Coenraad De Buis met een by zich hebbende Engelsman
(welke voorgeeft een particulier reyziger uit Londen te zyn) in onze legerplaats aan.
By den eersten opslag scheen het den Gouverneur dat zyne physionomie niet sterk
ten zynen voordeele sprak; misschien vond dit zyne oorzaak uit een niet al te groot
vertrouwen; zyne agterhoudenheid in de antwoorden deden zulks vermoeden.428
Een menigte burgers schaarde zich weldra rondom ons, welke gelegenheid zich
den Gouverneur ten nutte maakte, om in deze alle hun byzyn,429 aan Coenraad De
Buis de denkingswyze van het Gouvernement gedeeltelyk te doen kennen en hem
onder anderen te verzekeren dat een iegelyk welke met op zyde stelling van factie
twisten, met yver en oprechtheid aan de herstelling der rampen van dit land mede
werken wilde, verzekerd kon zyn dat ook het Gouvernement van zyne zyde de
personeele ongelyken van voorheen gebeurde onlusten zoude vergeten en de goede
welmeenende in zyne schoot wilde terug ontvangen: maar in een tegengestelde
onwilligheid der menschen, ook het Gouvernement krachts genoeg bezat, de zulke
welke de rampen zoude willen doen voortduren, anderen ten voorbeeld te doen
straffen, hopende dat de voorledene en nog helaas bestaande rampen de lieden wyzer
gemaakt zou hebben voor het vervolg om eensgezind tot geluk der Colonie mede te
werken.430
Nadat zyn ontfangst op deze wyze was afgeloopen, kwam het detachement
dragonders met drie desertcurs der Jagers opgereden. Zy werden dadelyk
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Supra voetn. 386.
Vgl. Janssens se ongunstige indrukke van De Buys en die inhoud van die eerste gesprek soos
op 6.7.1803 aan De Mist meegedeel. (B.H.D. III, pp. 233-234). Dit was by dié geleentheid
dat De Buys die wens uitgespreek het om hom in die Langkloof te gaan vestig en Janssens
hom aangesê het om Kafferland te verlaat. De Buys het na veel gesloer egter eers in November
1803 in die Langkloof opgedaag en is op 31.12.1803 deur De Mist op sy landreis op Avontuur
aangetref (B.H.D. III, p. 156; V.R.V. 10 (Lichtenstein), p. 259 e.v. en korrespondensie met
De Buys in B.R. 6, pp. 105-106, B.R. 40, pp. 105 en 185 en B.R. 45, p. 247).
In teenwoordigheid van al hierdie persone.
Janssens aan De Mist oor sy aanspraak: ‘UHE spreekt wel in eene vergadering van verlichte
staatsmannen, mijne redenvoeringe behoort binnen de paalen van Africa's Woesteinen en
gericht aan Boeren beperkt te blijven’. (B.H.D. III, p. 234).
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overgegeven uit naam van Gaicka en Buis, de clementie van den rechter verzoekende;
zy werden in verzekerde bewaring gesteld en de twee buxen431 welke zy mede bragten
afgenomen, terwyl den Capitein Alberti en den Luitenant Gilmer door den Generaal
werden benoemd eene behoorlyke militaire informatie over hun te houden, gelyk
deze heeren dan ook al dadelyk ten uitvoer bragten; het bleek hun dat het drie diergene
waren, uit ons leger aan de Wynbergen432 gedeserteerd: zy hadden zich sints korte
tyd na het Kafferland begeven en zulks wel op bekomen naricht dat de Gouverneur
de Groote Visch Rivier naderde. Tot deze tyd toe, hadden zy zich by de boeren
opgehouden by welke zy hunne kost verdienden met het oppassen van schapen als
andersints: de landlieden welke deze hoogstnadelige en strengverbodene schuilplaats
aan deze vagebonden verleend hebben zyn de navolgende, als Frans Stavelenberg,433
Christiaan Steenman,434 knecht van Isaack van Heerden,435 Martinus Pilier436 en Adriaan
Banthom437 op de plaats van Pilier, Roodebank genaamt, leggende even als de vorige,
agter de Nieuwbergen438 aan Groot Visch Rivier. Deze deserteurs bragten drie paarden
mede, welke zy stalen. Twee van Martinus Pillier en een van Christiaan Steenman.
De reden van hunne desertie schreven zy gedeeltelyk aan dronkenschap en
mishandeling van onderofficieren toe.
De Gouverneur had nog naderhand eene conferentie met Coenraad de Buis in het
byzyn van de heeren Van Rheenen en my, doende hem eene meer uitgebreide opening
van zaken als by deszelvs aankomst. Vragende vervolgens na onderscheide
onderwerpen, kwamen zyne antwoorden meest hier op uit dat het <niet> mogelyk
zou weezen eene minzame schikking tusschen de uitgeweekene Kaffers en Koning
Gaicka te treffen en deze laatste gaarne zoude
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Gewere.
Die militêre kamp te Wynberg in die Kaapse Skiereiland.
Frans Petrus Stapelberg (ged. 10.4.1768) het op ordonnansie gehad die plaas De Tijgerkrans
gel: aan de groote Vischrivier agter de Sneeuwberg (G.R. III, P-Z, p. 332 en G.R. 14/17, p.
80).
Vgl. in G.R. 8/1(a) die brief J.W. Janssens aan landdros A. Stockenström, dd. 26.12.1804,
in die handskrif van Paravicini di Capelli: ‘In Agtersneeuwberg digby Vischrivier op de
plaats van Frans Stavelenberg bevind zig zeekere persoon met naame Christiaan Steenman,
voorheen als soldaat by het Bataillon van Gordon gediend hebbende...’ Daar word vermeld
dat Steenman in 1803 aan deserteurs skuiling gegee het en ‘geen best sujet’ is nie. Hy moes
onverwyld na Kaapstad opgestuur word ‘overeenkomstig zyne geschiktheyd.’ Blykens
bygevoegde stukke was hy op 1.11.1805 egter nog nie in Kaapstad nie.
Die amptelike joernaal (G.M. IV, p. 164) meld dat Steenman by Havelenberg (sic) op die
plaas gewoon het.
Vgl. infra voetn. 542.
Marthinus Nicolaas (Piljé, Piljee) Pillier het die plaas De Elandsrivier gel: agter de
Sneeubergen op sy naam gehad (G.R. 12/1, 19.9.1799 en G.R. 14/17, p. 80). Oor sy afkoms,
Hoge (b), p. 192. Die plaas Roodebank wat hier genoem word, is nie uitgeken nie.
Die enigste verwysings na 'n Adriaan Bantom (Bantam) wat gevind is, is by G.R. 14/12 (lys
van Zwagershoek, 1786) en G.R. 12/1 (lys van weerbare manne van veldk. Jac. Potgieter,
25.7.1800).
Lees: Sneeuwbergen (G.M. IV, p. 164: ‘...leggende agter Sneeuwbergen aan de Groote
Vischrivier.’
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zien dat de zoogenaamde rebellen door het Gouvernement over de Visch Rivier
werden terug gedreven om door de hunne te worden bevogten.439
De Gouverneur besloot nog twee à drie dagreisen verder te gaan om Gaicka aan
de Kat Rivier (twee uuren van zyne Residentie)440 te gaan spreken; daar De Buis
verzekerde dat den Kafferkoning niets zoo vuurig verlangde dan den Gouverneur te
zien, overigens werd deze byeenkomst tot morgen uitgesteld, om dan met overleg
zodanige inlichtingen te krygen en middelen te beramen die het geluk der volkplanting
zoude kunnen bevorderen.
De Commandant Rensburg bragt den Generaal een levendige lourry ten geschenke
welke door eene zyner lieden gevangen was.
De Buis bragt by zyn aankomst twaalf Kaffers mede,441 waar onder vier Kapiteinen
van Gaicka met naam t' Enno, Cassa, Spondo en Umlao, broeder van Tholy (in de
beschryving van Barrow verkeerdelyk Maloo genaamd);442 t'Enno is een zwager van
Gaicka, dog heeft even als de anderen veel minder tooysels als de Kaffer Kapiteinen
aan deze zyde der Groote Visch Rivier. Buis verhaalde ook dat de moeder van Gaicka,
Koninginne der Tamboeky-Kaffers,443 gewis mede na Kookhuis zoude gekomen zyn,
ware het niet dat
439
440

441

442

443

Dat die Kôsa met wie die Goewerneur aan die Sondagsrivier onderhandel het, oor die Visrivier
gedryf word sodat hulle eie mense, nl. Gaika as wettige opperhoof, met hulle kon afreken.
Volgens I.W. Wauchope (The Natives and their Missionaries, by a native minister, Lovedale
(1908), pp. 18 en 25) het Gaika verskeie krale gehad en van die een na die ander getrek, o.a.
Shokoshela (naby die huidige Balfour), Mkubiso (by Burnshill, waar hy begrawe lê) en langs
die Debe naby sy samevloeiing met die Keiskamma, waar hy veral graag gewoon het.
Daarbenewens was daar ook 'n beeskraal aan die Tjoemie en 'n woonplek baie naby Fort
Beaufort waar hy sy beeskraal Xuxuwa (Klu-Klu) gehad het. Teen die einde van 1799, toe
die sendeling Van der Kemp by hom gearbei het, was hy heelwat oos van die Tjoemie, naby
die latere Pirie-sendingstasie (R.H.W. Shepherd, Lovedale, South Africa. The Story of a
Century, 1841-1941, Lovedale, 1941, pp. 8-9, en A.D. Martin, Dr. Vanderkemp, Londen,
1931, p. 89). Bostaande verwysings is goedgunstiglik verstrek deur ds. H.C. Hopkins,
Wynberg, K.P., wat van die omgewing 'n besondere studie gemaak het. Cory (I, p. 126,
voetnoot 1) neem aan dat dit naby die huidige dorp Alice was waar Gaika tydens Janssens
se besoek sy ‘umzi’ of ‘grootplek’ gehad het.
Van Reenen (V.R.V. 18, p. 158) sê tien: drie kapteins - maar hy maak van Enno en ‘Omlo’
één persoon, skryf ‘Cassa Spondo’ ook as een, en voeg nog 'n ‘Gosya Clelie’ ('n swaer van
Gaika) by wat Paravicini nie noem nie - en sewe ‘gemeenen’ of gewone Kaffers. (Vgl. oor
die name van Kôsakapteins, Moodie V, pp. 8-9.)
Barrow I, p. 122. Umlao het dieselfde naam gehad as Gaika se vader; hy was 'n seun van
Langa en broer van Tholie. (Vgl. Theal, Records VII, p. 38). Hy was in een stadium
(1797-1798) ook ten weste van Visrivier, maar het hom blykbaar weer by Gaika gaan voeg
(Marais, pp. 96-98).
Die Tamboekies (Abatembu) was op hierdie tydstip (volgens Lichtenstein) die eerste stam
oos van die Basheerivier: die ‘Tambuckis’ of ‘Mathimbas’ wat 'n aloue bondgenootskap met
die Kôsa onderhou het. Gaika se moeder was 'n dogter van die ‘koning van die Mathimba’
en het na die dood van haar man Umlao en sy vader, die regerende opperhoof Rarabe, in
Tembuland gewoon tydens Gaika se minderjarigheid. By haar terugkeer steun sy Gaika in
die stryd teen die pretendent Slambie. Juis in die tyd daag Coenraad de Buys in Kafferland
op (V.R.V. 18 (Lichtenstein) p. 359). Hy knoop 'n verhouding aan met Gaika se moeder wat
tot sy besondere invloed by Gaika bygedra het. (Cory, I, p. 126). Daar is argivale bewys dat
De Buys ook later (op 7.12.1812) op George getroud is met 'n Bantoevrou ‘Elizabeth gebooren
in het land van de Makina, achter de Tamboekes’. (art. ds. H.C. Hopkins, Die Huisgenoot,
23.11.1945, p. 67).
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De Buis haar zulks om de groote afstand afgeraden had, als moetende zy even als
de onderdanen van zyn Majesteit de weg te voet afleggen.

[16 Juni 1803]
DONDERDAG den 16e JUNY; heden morgen liet de Gouverneur al de Commandanten
benevens de burgers Krieger444 en Luuter,445 deze twee laatste (omdat hun commandant
Rensburg ter verzorging van levensmiddelen uitgereden was) by zich roepen. Zyn
Hoog Edele gaf hun naauwkeurig den staat der zaken in welk wy ons bevonden te
kennen, hun verklarende, dat indien men voort wilde gaan de wetten op zulk een
verregaande wyze te vertrappen als tot hier toe geschiede, er dan al vast geen middelen
ter redding te vinden zyn; zyn Edele bragt hun ook onder het oog hoe misdadig,
gevaarlyk en tegen hun eygen belangen aan, het is, deserteurs te huysvesten niet
alleen, maar nog de middelen te verzorgen, om hun schanddaad verder te volvoeren,
daar de zwaarste straffen, op zulk een vertreding van 's Lands wetten bepaald zyn.
Zy stemde eenparig het strafbare hiervan toe, belovende dat zy hunne medeburgers
zoude aanmanen voortaan en waarlyk tot hun eigen geluk, gehoorzaam aan de
Regering en afkerig van heerscheloosheid te zyn, als kunnende eene voortduring van
deze afschuwelyke hierarchie446 niet dan de ondergang der Colonie na zich slepen en
de inwoonders tot den laatsten trap van armoede, elende en vervolging brengen.
De Kaffer Kapiteinen werden voor den Gouverneur geroepen om de missien van
Gaicka open te leggen; hunne zaken kwamen meest over een met de gezegdens van
Buis. De zwager van de Koning ontving van den Gouverneur eenige geschenken en
werd afgevaardigd naar Gaicka om hem en de Koningin, zyne moeder, te verwittigen
dat de Gouverneur op morgen zyne reis na de
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446

Dit was Jacobus Alewyn (Kobus) Kruger ged. 9.10.1757 (G.R. II, A-O, p. 175 en V.R.V.
18 (Van Reenen) p. 145). Van Reenen meld dat hy een van ‘de twee oudsten der manschappen’
was (Ibid., p. 166). Hy het die twee plase De Elandsdrift geleegen tusschen de Avontuur en
Van der Lindenskraal aan de Groote Vischrivier en De Blaauwe Krans geleegen aan de
Baviaansrivier op sy naam gehad (R.L.R. 78a). Dit was plase reg noord van Kookhuis. Reeds
in 1799 is hy van sy plaas verdrywe en het hy alles verloor. (Vgl. sy briefie aan Landdros en
Heemrade te Graaff-Reinet in G.R. 1/6, dd. 16.8.1799). Dit is dieselfde Kobus Kruger wie
se naam tydens die Slagtersnekopstand in Nov. 1815 weer opduik hoewel hy nie deel aan
die opstand gehad het nie. (Vgl. Stockenström I, pp. 94-95).
Christoffel Lötter, die oudste man in die geselskap, veldkornet van Rietrivier, ged. 26.4.1744
(V.R.V. 18 (Van Reenen), pp. 166-167, en voetn. 196; G.R. II, A-O, p. 243). Lötter se een
plaas was De Zwarterug geleegen onder(aan) de Vogelrivier wat hy op 14.1.1777 op
ordonnansie geneem het (R.L.R. 25, p. 41; R.L.R. 40, p. 128 en G.R. 14/17, p. 83). 'n Ander
plaas in die Suurveld is in die oorlog verwoes (V.R.V. 18 (Van Reenen) p. 147). Hy was een
van die ‘volkstem’ wat in 1796 landdros Bresler teengestaan het, en word in die anonieme
memo. van 1803 (Maynier?) aangedui as ‘Christoffel Luiker (sic) meede slegt en heeft zig
onder de oproerigen altoos gesignaleert’. (Theal, Records V, p. 7 en G.M. IV, p. 215).
Anarchie?
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Katrivier zou beginnen en hem daar ook wachte.
Zy waren algemeen met de goede inzichten van den Gouverneur in hun schik en
zeiden dat Gaicka het als een zyner grootste gelukken rekende, dat den Generaal
zooveel genegenheid voor zyn volk toonde en ook zoo eene groote reis had
ondernomen.

[17 Juni 1803]
VRYDAG den 17e JUNY. Deze morgen byna 10 uuren reden wy van Kookhuis,447 de
Groote Visch Rivier by ons Camp overzettende; in den beginnen hadden wy zeer
klipachtige ongebaande wegen, de gantsche dag werd cours na het zuid-oosten448
gehouden. De weg werd wel beter maar leide meestal over heuvelachtig land het
welk voor het grootste gedeelte gebrand was. Wy zagen in het verschiet lings voor
ons de punten van de zoogenaamde Kafferberg,449 stekende boven alle andere uit;
wy zogten tegens den middag eene plaats daar water was. De wildpaden, die altyd
derwaards loopen, bragten ons aan een watertje de t'Coga genaamd.450 Hier vonden
wy een paard, toebehoorende aan H. Potgieter, het welk tydens de commandos was
agtergebleven en nu acht maanden lang in de wildernis had rondgezworven.
Deze dag ontmoete ons eene groote menigte quachas, hartebeesten en springbokken,
onder anderen ook een trop wilde zwynen, op welke laatste te vergeefs jagt gemaakt
werd. Van het voorgenoemde wild werd een menigte gedood. Een onzer wagens
storte heden door de lompheid van den dryver by het afryden van een rugge, en viel
in eene steilen afgrond nagenoeg 20 voeten diep, gantsch ten ondersten boven; de
schade was gering, alleenlyk onze fraaye pas gekregene lourry welke binnen onder
de wagentent met zyn kooy was opgehangen om van het stooten der hobbelige wegen
niet te lyden, was zoo plat als een koek. Deze val vertraagde den train zodanig, dat
het reeds laat en duister was, toen wy de boedel weder op andere wagens overgepackt
kregen, en aan de rivier de Kaga451 genaamd, onze tenten sloegen. Een der boeren447
448
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Van Reenen (V.R.V. 18, p. 170) meld dat die kaptein Enno en die burger Klaas (Nicolaas
Johannes) Niemand(t) dié oggend vooruitgestuur is na Gaika.
Die rigting was ongeveer reg oos, en eerder noordoos as suidoos op die eerste trajek (Vgl.
die opmerking by Cory I, p. 126, voetn. 1). Maar Cory vergis hom omdat hy die roete oor
Bosberg en Kookhuis nie in ag neem nie en aanneem dat daar van Kommadagga regstreeks
na Groot-Visrivier gereis is. Die roete wat gevolg is na die Koonap was ongebaan, maar
waarskynlik ongeveer ses myl suid van die teenswoordige Bedford en Adelaide verby oor
die Kobariviertjie (noord van Plattehuis by Albertsdale). Vgl. Afdelingskaart van
Bedforddistrik (1900); ook verwysings na Beutler en Swellengrebel se roete hierlangs in
Forbes I, pp. 51-54 en 204; deel II, kaart nr. 4, en maj. Richard Collins se roete in 1809
(Theal, Records VII, p. 84).
'n Naam wat al sedert Beutler se tog van 1752 in gebruik was: Caffersgebergte,
Cafferlandsgebergte, Kafferlandsbergen (tussen Seymour en Stutterheim). Dit kom voor op
een van J. Schumacher se tekeninge in 1776 tydens Swellengrebel se reis gemaak, en lê 20
myl N.N.O. van Adelaide (Verwysings by Forbes I, p. 41).
Die Koba (Kaba)? Die staanplek was waarskynlik 'n spruit van die Koba, enkele myle wes
van die Kagarivier (Vgl. Forbes I, p. 204).
Waarskynlik die omgewing van die huidige Kingsvale, presies suid van Bedford. (Forbes,
Ibid.). Die lyn van die rivier en die Kagasberg ten noorde daarvan word in 1804 die grens
van Uitenhage-distrik. Vgl. G.R. 16/1, III, p. 436: ‘...de staart van die kaggasgebergte, die
tot een scheiding tusschen deeze volkplanting en de kaffers is gesteld...’
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lieden vong in deze nabyheid een jonge levendige quacha na een allerliefst paard
veulle gelykende.
Nauwelyks waren wy aangekomen, of den Veld Cornet Willem van Heerden452
kwam in ons camp ryden en verhaalde aan de Gouverneur dat Kaffers van een zeker
burger Nantus de Beer453 genaamd, een trop beesten hadden gestolen en dat deze
dezelve op een paar uuren afstands van ons leger naby de Kleine Kromme Rivier
had terug genomen, by die gelegenheid twee Kaffers doodschietende.454
De Gouverneur kwam met de heer van Rheenen en vier burger Commandanten
(in de verklaring benoemd) over een, om den dag van morgen de komst van den
commandant Van Rensburg intewagten, om deze over het geval te spreken als
kunnende denkelyk eenig licht hier over spreiden.

[18 Juni 1803]
ZATERDAG den 18e JUNY; volgens onze verwachting kwam den burger Rensburg
deze morgen, eenige schapen en garst mede brengende. De Gouverneur verzogt hem
het geval omtrent den roof van vee te verhalen; hy deed zulks in de zelfde zin als
den Veld Cornet Van Heerden, leggende eene schriftelyke verklaring over, van den
burger De Beer.455 Rensburg was van gedachten, dat de misdadigers denkelyk van
die Kaffers zouden zyn, welke by de vlucht van den Kaffer Kapitein Sambie door
deze waren agtergelaten en tot Gaicka terug keerden. Hoe het ook zy, de zaak bestaat
en maakt de maalstroom der verwarringen nog grooter.
Coenraad de Buis had ook eene Conferentie met den Gouverneur en legde ter
lezing van zyn hoog Edele een menigte papieren over, zullende dienen ter opheldering
van zyn gehouden gedrag; Rensburg legde ook eene missive over
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Willem van Heerden (Petrus Johannesseun), ged. 15.9.1771 en getr. op 17.4.1791 met
Herculina Johanna de Preez; agerende veldk. van die wyk Agtersneeuwberg (G.R. I, A-J, p.
314 en G.M. IV, p. 179) Infra voetn. 455 en 539.
Ferdinandus Willem de Beer (ged. 15.11.1778) wat 'n plaas aan Groot-Visrivier gehad het
(V.R.V. 18 (Van Reenen) pp. 170-171 voetnoot 205 en G.R. I, A-J, p. 34). Sien ook sy
testament, ingelewer 18.4.1825 (M.O.O.C. 7/95 fol. 130).
Op die plaas Commandofonteyn (tans S 6.50 f 360) ongeveer 6 of 7 myl van die Kamp af,
aan die Klein-Koonap d.w.s. Klein-Krommerivier (Vgl. oor die riviernaam, V.R.V. 18 (Van
Reenen) pp. 170-171, voetn. 206.
Vgl. B.R. 93, nr. 29: ‘Verbaal eener verklaring op heden den 18 Juny 1803 door den
Veldcornet W. van Heerden aan den Gouverneur en Generaal en Chef in presentie der Vier
Burgercommandanten Botha, Linde, Human en Van Rooyen beneevens de Heer D.G. van
Reenen gedaan’. Die stuk verhaal die diefstal in Agter-Sneeuberg en vermeld ‘circa 70 à 80
beesten welke op den 17den (sic) door (Nantus de Beer) en Hartclaas (Hercules?) Botha,
Kootje de Wet en twee Hottentotten by de Commandofonteyn wederom zyn genoomen en
door hun aldaar twee Caffers doodgeschoten.’ Die roof het plaasgevind op P.S. van Heerden
se plaas Doornrivier, noordwes van die teenswoordige Cradock, vanwaar die agtervolging
plaasgevind het (Vgl. V.R.V. 18 (Van Reenen), pp. 170-171 en voetn. 206; ook infra voetn.
530).
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aan hem door zeker Engelschman by Buis zynde den 13e Augustus 1798 geschreven.456
De Gouverneur dezen dag hier weder moetende verzuimen, hield zich onledig met
het schryven van missives aan den Major van Gilten, met een daarby gevoegd brief
voor den Veld Cornet Ignatius Muller.457 De heer van Rheenen schoot twee groene
Papegaayen. Ik ging verzeld van de jonge van Rheenen en vier jonge boeren een
wandeling langs de rivier doen, met voornemen eenige papegaayen op te doen; dog
in stede van deze vonden wy in het geboomte een menigte aapjes zitten, op welke
wy aanstonds afgingen. De boeren liepen spoedig na ons camp terug een menigte
tentepinnen halen om daar mede deze vrinden uyt de boomen te smyten. Terug
komende maakte wy daar een begin mede, dog geen der aapen wilde afkomen; na
hier mede eenige tyd te hebben aangehouden hoorde van Rheenen en ik dat drie der
boeren op de loop trokken en de vlakte naar ons camp opliepen, onder het roepen
van hulp; wy liepen insgelyks uyt het hout, en zagen weldra een tyger die even eens
het hout verliet en de boeren agter aan sprong. Van Rheenen en ik waren de eenige
die van geweren waren voorzien en wy maakte ons gereed op het dier te vuuren toen
de andere boeren die afgedwaald waren en het geroep gehoord hadden aan kwamen
loopen en op circa tien passen tusschen ons en de tyger, het hout verlieten, welke
zylieden ziende, zoo kwamen zy aanstonds hunne toevlugt tot ons nemen; de Tyger
volgde op de hielen. Ik gaf dadelyk vuur en wonde de tyger in de lende dog niet
dodelyk, zoodat hy reeds zeer naby ons was toen van Rheenen hem zoo juyst een
kogel tusschen de oogen gaf dat hy storte, waar op wy na het dier toeliepen en hem
met de kolven van het geweer dood sloegen. De huyd werd afgestroopt en aan den
Generaal aangeboden.

[19 Juni 1803]
ZONDAG den 19e JUNY. Circa ten 9n uuren vertrokken wy van hier onze Cours
meest Z.O. ten O. nemende:458 ongebaande wegen, klipachtige ruggen was ons deel.
Wy zagen veel schoon grasveld en een menigte wild en vleiden ons heden eene groote
dagreize te zullen doen, maar aan de t'Konab Rivier459 welks oever wy een tyd lang
volgde en tegens een uur na de middag overtrokken, gekomen zynde twyfelden de
commandanten of wy aan onze voorgenomene legplaats veel water zouden aantreffen,
en wy moesten dus wel besluiten alhier onze tenten nader te slaan hoe zeer wy
eenigzints gemelyk460
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Daar was in Kafferland verskeie Engelse deserteurs o.a. Harry Obry (‘Hendrik Engelsman’)
en John Mader (Madder) wat skoolmeester van De Buys se kinders was. Hy was waarskynlik
die skrywer van die brief (V.R.V. 18, (Van Reenen) pp. 164-165, en voetn. 189 en 191).
B.R. 93, nr. 30, p. 289: J.W. Janssens (Kaffer Land in het Camp aan de Kager (sic) den 19
Juny 1803/veldk. Ignatius Muller, met opdragte oor die vestiging van Klaas Stuurman ‘aan
de kleine Rivier boven aan Chamtousch Rivier.’
Waarskynlik reg oos na die Koonap by die ou uitspanning tussen die plase Klipplaatsdrif en
Koonap Post (of Poort), kort onderkant die huidige dorp Adelaide, wat op die plaas Old
Koonap Post aangelê is. (Vgl. Afdelingskaart van Bedford, 1900).
Die Koonaprivier.
Onvergenoegd.
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waren, dat in stede twee dagen te zullen nodig hebben tot agter de Kat Rivier; wy
thans gewaar wierden dat de weg langer was en wy door deze teleurstellingen wel
vier schoften zullen moeten doorbrengen.

[20 Juni 1803]
MAANDAG den 20e JUNY; wy vorderde deze dag, meest de cours van gisteren
houdende. Twee à drie wagens der landlieden waren vooruitgereden om een weg te
banen; het pad ging meest door vlaktens welke zeer hoog met hooy461 stonden,
wordende deze tusschen beide afgewisseld door streeken verbrand veld; wy hielden
ons middagmaal naby een riviertje de t'Couraga462 genaamd; in die tusschen tyd haalde
onze wagens ons in. De passage van het riviertje die eenigzints hol was, veroorzaakte
dat een wagen storte, dog zonder schade de reis vervorderde.
Wy kwamen tegens circa vier uuren aan de Kat Rivier, op eene plaats met veel
doorne hout begroeit. De rivier loopt niet snel maar legd fraay tusschen een streek
hout: men wil dat zich in de zelve altyd zeekoeyen ophouden; wy bespeuren tot hier
toe nog niets daarna gelykende.463
De Gouverneur las deze avond de overgelegde papieren en brieven van Coenraad
de Buis. By dezelve bevind zich een memorisch verhaal van voorgewend aan hem
gepleegd onrecht, zullende zyne verantwoording volgens zyn gedachten daar uit
blyken, en niet slegt(s) na eene appologie op zich zelve

461
462
463

Gras.
Die naam is uitgelaat in die Haagse afskrif van die amptelike joernaal (G.M. IV, p. 168);
waarskynlik was die riviertjie die Kroomie, of 'n tak daarvan.
Daar bestaan g'n sekerheid oor die presiese plek waar Janssens se kamp aan Katrivier gestaan
het nie. Dit kon net onderkant die huidige Fort Beaufort gewees het soos Cory aanvoer (I,
p. 126), maar dit kon ook, soos meer waarskynlik die geval was, in dieselfde omgewing
gewees het waar Gaika veertien jaar later, in 1817, sy samekoms met lord Charles Somerset
gehad het, nl. sowat twee myl bokant Fort Beaufort op 'n gelykte langs Katrivier, naby waar
Wm. Ainslie se meul op Millbank later gestaan het, en onderkant die mond van
Baddafordkloof (Vgl. opmerkings van ds. H.C. Hopkins in brief 21.12.1960 aan die bewerker;
ook Basil Holt, Joseph Williams, Lovedale, 1954, p. 36 en Stockenström I, p. 98.)
Die toneel van die ontmoeting met Gaika is oorspronklik geskets deur Paravicini en in 1810
deur Ludwig Alberti in die plate-album gepubliseer wat gelyktydig met sy boek (De Kaffers
aan de Zuidkust van Afrika, Natuur- en Geschiedkundig beschreven, Amsterdam, 1810)
gepubliseer is. Vgl. L. Alberti, Zuid-Afrikaansche Gezichten, Amsterdam, 1810, plaat 3:
‘Bijeenkomst van den Hoog Ed. Gestr. Heer Generaal J.W. Janssens, Gouverneur van de
Kaap de Goede Hoop met het Opperste Hoofd der Kaffers, Gaika, in het Kafferland, aan de
Katrivier, in Bloeimaand van 1803’ met verduideliking van herkoms (Ibidem p. vi): deur die
graveur L. Portman vervaardig ‘naar de teekeningen van den Ridder en Kolonel Chevalier
(Baron Otto de) Howen en den kunstkundigen J. Smies in navolging van eenige
Afteekeningen, in het Kafferland zelf, door den Heer Kapitein W.B.E. Paravicini di Capelli,
als ten dien tijde den Hoog. Ed. Gestr. Heer Generaal Janssens, in de hoedanigheid van Aide
de Camp verzellende, naar de natuur vervaardigd...’
Sien verder Edm. H. Burrows (red.): Diary of a Journey...by Jonkvrouw Augusta Uitenhage
de Mist, Kaapstad, 1954, pp. 13-14.
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gelykende.464 Onder de overhandigde missives bevinden er zich twee van den predikant
Ballot465 daarby de Buis aanmanende in de Colonie terug te keren. Voornamentlyk
ook twee missives gedurende de onlusten op Graaff Reinett, aan hem geschreven,
door den commandant H.J. van Rensburg.466

[21 Juni 1803]
DINSDAG den 21e JUNY. Wy zouden heden morgen onze reis weder voortgezet
hebben tot aan de plaats met Koning Gaicka tot de byeenkomst bestemd, maar men
berigtte ons dat de togt weinigstens nog zeven goede uuren met de ossewagens verder
was, en men voor af door de doornen eene weg moest kappen; dit gevoegd by de
vermoeide staat in welke zich de ossen van de meeste lieden bevinden, deed den
Generaal besluiten op deze plaats de komst van den Kafferkoning aftewagten,
zendende Coenraad de Buis en Krieger467 na hem toe om hier van kennis te geven en
zyn komst herwaerds zoo veel mogelyk te bespoedigen. 's Avonds kwam den burger
Krieger terug, berigtende dat Gaicka tot op een paar uuren was genaderd, maar dat
zyne moeder uit hoofde haarer zwaarte, onderwegen van vermoeidheid was blyven
leggen waarom zy verzogd op morgen eene wagen of karre te mogen hebben.

[33 Juni 1803]
WOENSDAG den 22e JUNY, werd deze zonderlinge reykoets, voor haare
Tambouchysche Majesteit onder geleide van den burger Krieger, des morgens
vroegtydig afgezonden. De Gouverneur ontwierp heden eenige punten, welke hy
vermeende by de komst van den Koning aan deze te moeten voorleggen.468 De burger
commandanten benevens de heer D.G. van Rheenen, werden de zelve in eene
byeenkomst ter beoordeling voorgelegd. Hunne gevoelens waren eenparig dat de
vraagpunten de eenige geschikte waren, welke men konde doen, en hoe zeer zy ook
volkomen vry waren hunne meening te zeggen, wisten zy geene aanmerkingen op
de zelve te maken. 's Avonds kwam Krieger terug berigtende dat de Kafferchef des
anderen morgen vroegtydig na ons Leger dacht te komen, verzoekende dat de
Gouverneur eenige zyner officieren en dragonders ter zyner ontfangst wilde te gemoet
zenden.

[23 Juni 1803]
464
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Die stukke was by die amptelike joernaal gevoeg (G.M. IV, p. 168) maar is nie teruggevind
nie.
Ds. Heinrich Wilhelm Ballot (1767-1814) wat van 8.7.1798 tot 4.11.1800 as predikant op
Graaff-Reinet in die bediening gestaan het en die beroeringe van 1799 meegemaak het.
Van Rensburg het tydens die Van Jaarsveldrebellie van 1799 hom nie met die rebelle
vereenselwig nie en diens teen die Kôsa onderneem (Theal, Records V, p. 46). Hy het hom
egter heftig teen die kommissaris Maynier verset tot 1801 toe hy ná Maynier se vertrek na
die Tarka uitgewyk het. (Vgl. Marais, pp. 125-134 en Cory I, pp. 107-108).
Frans Kruger; vgl. supra voetn. 386.
B.R. 93, nr. 31, p. 293 e.v.: ‘Pointen die met die Kaffer Chef Gaika behooren verhandeld te
worden’, met Gaika se antwoorde daarop); ook afgedruk (met enkele afwykings) in V.R.V.
18, (Van Reenen) pp. 178-192).
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tydig Koning Gaicka in tegen.469 Wy troffen hem op den afstand van een klein uur
aan reeds op weg na ons Camp zynde; daags te voren had zyne Kaffersche Majesteit
aan den Generaal doen verzoeken dat wanneer wy ter zyner afhaling kwamen, als
dan de musikant (hier mede bedoelende den dragonder welke het appell op de
halve maan by ons blaast)470 mede van de party mogt wezen, zoo dat hy den zelven
tusschen ons gezelschap aan zyne halve maan ontwarende geen gehoor aan myne
boodschap gaf, maar al zyne aandagt vestigde op het blazen van dit instrument; hy
verlangde, dat deze man naast hem zoude ryden. Coenraad de Buis beduide te
vergeefsch dat ik meer belangryke zaken met hem te verhandelen had. Ik reed te
paard aan zyne zyde en had eenige malen bemerkt dat hy telkens agter my uitzag en
tegens zyn gevolg driftig sprak. De Buis zag dat my dit wantrouwen gaf, maar stelde
my gerust, zeggende dat zyne Majesteit als opgetogen was over de groote pracht van
myn paard, als zynde van onderen de hoeven met blinkend yzer beslagen; zulk een
rykdom ging boven zyn begrip en hier over sprak hy agterom met de zyne. Ik beloofde
zyne Majesteit by de aankomst in ons leger een stel oude hoefyzers te zullen vereeren,
het welk hem met zooveel vreugde bezielde dat hy zyn tred verdubbelde om maar
spoedig het geluk dezer bezitting te genieten.
Na eenige korte overwegingen met zyne Kapiteins gemaakt en menigmalen stil
gehouden te hebben, floot hy zeer luyd op zyne vingers en dit signal bragt de geheele
menigte in een volle loop en het oude magere paard van zyne Majesteit in den draf,
komende wy als een bende losgebrokene narren met Koning Gaicka aan het hoofd,
met zyne Moeder op de afgezondene karre, en vier vrouwen in onze legerplaats aan.
Hy ging aanstonds met zeer veel vertrouwen naar de tent van den Generaal, zyn
hoog Edele met heuschheid de hand toereikende. Gaicka is een man van circa
zesentwintig jaren, zeer schoon gebouwd. Een sprekend, zeer innemend gelaat en
vast voorkomen doen hem boven zyne onderdanen uitmunten. Hy had eene
byeenkomst by den Generaal, in welke hy ongemeen veel geest, vastheid en character,
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Tegemoet.
Die beuelblaser met sy Franse horing wat op so 'n reis allerlei militêre seine blaas en selfs
die veewagters roep (V.R.V. 10, (Lichtenstein) p. 11).
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en in een Kaffer, buitengewoon schrander oordeel aan den dag legde.471 Zyne moeder,
een vrouw van hooge jaren, draagd ook op

471

*

Vgl. beskrywings van Gaika (c. 1775-14.11.1829) deur tydgenote: Barrow I, p. 198 en L.
Alberti, De Kaffers aan de Zuidkust van Afrika, pp. 253-257. ('n Hele hoofstukkie oor
‘Karaktertrekken en Bijzonderheden van Gäika (sic)’. Ook Janssens se eie indrukke van
Gaika, ‘verre de schoonste der Caffers’, (B.H.D. III, pp. 249-250).
Ludwig Alberti het sy ooggetuie-verslag van die ontmoeting tussen Janssens en Gaika as
teks gevoeg by Paravicini se tekening soos gepubliseer in Zuid-Afrikaansche Gezichten
(Amsterdam, 1810): Deze gebeurtenis verdiende inzonderheid door de Graveerstift aan de
vergetenheid te worden onttrokken, als zijnde destijds de Vrede met de Kaffers, na eenen
verwoestenden Oorlog, door den Hoog Edelen Gestrengen Heer Gouverneur Janssens
verzekerd geworden.
Het Opperhooft der Kaffers, Gäika, na de Katrivier te zijn overgetrokken, werd door den
Gouverneur, gevolgd door eenige Officieren en Hoogstdeszelfs getrouwen Lijfhussaar,* die
zijnen Meester, tien jaren te voren doodelijk gewond, van het slagveld had weggevoerd, vóór
het front van het Kampement ontvangen. Men ziet eene afdeeling Voetvolk, die bedekking
van den Gouverneur, onder de wapenen en Dragonders terug komen, die met de evengemelde
officieren door den Gouverneur waaren uitgezonden geweest, om Gäika in te halen; terwijl
zicht het overige gedeelte van het Gevolg mede verzameld heeft, om deze zeldzame
plegtigheid te aanschouwen.
Aan de andere zijde, ontwaard men, agter Gäika, deszelfs talrijk Gevolg, en, aan het einde
van den stoet, zijne Moeder, gewoon, haren zoon bij zulke gelegenheden te verzellen en
deszelfs handelingen te leiden. Zij is in eenen Europischen Mans-Japon gekleed, dien zij
vroeger uit de Volkplanting ten geschenke had bekomen, bij zich hebbende eene Kar,
bespannen met twee Ossen, die haar op eenigen afstand te gemoet was gezonden en waarvan
zij zicht tot daar bediend had.
In het verschiet ziet men eenige Ossen aanbrengen, welke, nadat de onderhandeling was
afgelopen, den Gouverneur door Gäika, volgens het Kaffersche gebruik, om gedane beloften
door geschenken te bekrachtigen, worden aangeboden; weshalve Gäika dezelven zijne Brieven
noemde.
Van Reenen (V.R.V. 18, p. 238) maak melding van die Goewerneur se ‘bediende Post
genaamd’; die generaal is naamlik in die veldtog in Vlaandere op 13.9.1793 voor Meenen
swaar gewond (, deel I, kol. 1211-1213).
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haar gezicht al de teekenen van een redelyk geslepen vernuft en geest, en gaf er in
deze onderhandeling verschyde blyken van. De kleding zoo van deze vrouw als van
den Koning verschilde in niets van de overige Kaffers, alleenlyk had Gaicka eenige
lange snoeren fyne witte Coralen omhangen, welke by uitsluyting het optooysel en
teeken van opperhoofd of koning zyn.
Zy spysde deze middag aan onze tafel; de Koning zag naauwkeurig toe hoe wy
de lepel, vork en mes gebruikte, en dit afgezien hebbende, bezigde Zyne Majesteit
de zelve of hy niet anders gewoon was. Het Europische eten smaakte hun ongemeen,
gelyk ook de wyn.472 Gaicka zorgde met veel heuschheid dat zyn kapiteinen welke
rondsom de tent zaten ook iets mede kregen. Telkens als hy een goede portie op zyn
bord nam, at hy er iets van en rykte het vervolgens aan zyne gunstelingen. De Moeder
Koninginne, benevens de vrouwen des Konings, hadden uitermate apetyt en dronken
een goede hoeveelheid Kaapwyn.
De Gouverneur gaf des avonds eenige kledingstukken die hun by uitstek wel
bevielen, en zy ook dadelyk aantogen.473 Ik droeg gemeenlyk474 een blauw jacket dat
van een oude montering475 gemaakt was en eene byzonder snit had, zoo dat de
Generaal, een extra antipathie aan dit stuk myner guarde robe476 hebbende, met
eenparigheid van stemmen werd besloten, de Koning Gaicka er mede uit te dossen.
De heer van Rheene, een zwaar wel uitgegroeyd mensch, had even als ik een stuk
in zyn klederkast dat gedoemd werd om aan de Koninginne moeder te worden vereerd,
bestaande in een Chitse Cham-
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Van Reenen se indruk van die middagmaal was dat dit ‘een zeer mislyk Dinee’ was (V.R.V.
18, p. 176).
Hier kom in die handskrif die akwarel van Paravicini voor met byskrif ‘Kaffer Koning Gaïka’.
Gewoonlik.
Mondering; hier in die betekenis van uniform.
Garderobe; voorraad kledingstukke.
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breloupe477 in welke hy gemeenlyk sliep. De Generaal voegde by de kledingstukken
voor Gaicka een zwart zyde camisool,478 een geele nanking pantalon,479 en een paar
soldatenschoenen. De vier vrouwen ontfingen ieder een wit linnen soldate hemd. Op
deze wyze de Koninglyke Famille uitgemonsterd hebbende, waren zy de bewondering
hunner onderdanen en kwamen trots te voorschyn zich zelve en elkanderen met veel
welgevallen beschouwende.
De hoed met vederen van den Generaal maakte de Koning vooral zeer gelukkig.
Hy zeide dat de kross480 van de gouverneur (hier mede de mantel meenende) hem
ook wel zoude bevallen. Dit werd echter maar voor notificatie aangenomen.

[24 Juni 1803]
VRYDAG den 24e JUNY. Heden morgen was de twede byeenkomst481 tusschen den
Gouverneur en de Kafferkoning. De Generaal had zich in zyn tent geplaatst, omringd
van de militaire officieren, de heer Van Rheenen en de burger commandanten. Koning
Gaicka die wy verwagt hadden dat zich in het fraay Europisch tooysel van de vorige
dag zoude vertoond hebben, had tog te veel gevoel van de koninglyke waardigheid
die hy by deze vergadering moest aannemen, dan dat hy zich als aan ons verplicht
met onze geschenken by de vrede onderhandelingen wilde vertonen, zoo dat hy (zoo
als zeer verstandig van hem was ingezien) als onafhangelyk opperhoofd der Kaffer
Natie willende verschynen, in zyn koninglyke tygerhuyd met alle zyne koralen
omhangen en een kroon van witte koralen op het hoofd in de tent trad, en zich op de
voor hem bestemde plaats tegens over de Generaal nederzette omringd van zyne
kapiteinen, zyne moeder en twee vrouwen naast hem hebbende. Een groote menigte
van zyn onderdanen schaarde zich halve cirkels gewyze agter hem, alle met de wapens
aan hunne voeten.
Coenraad de Buis benevens een Gonacqua Hottentot, Hendrik482 genaamd, waren
de tolken tusschen de onderhandelende partyen. Gaicka sprak met veel bezadigheid
en gezond verstand; zoodra hem een punt werd voorgelegd, hield hy raad met zyne
vertrouwdste kapiteinen en beantwoorde dan met vastheid, tusschen beide zeer wyze
aanmerkingen makende. Onder meer andere bewyzen van zyn gezond verstand wil
ik alleen het volgende ten bydrage doen ver-
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Naghemp van sis (gedrukte katoen).
Frans: camisole, baadjie (vir oggenddrag).
Broek van sterk, donkergeel katoen uit Chinese boomwol, oorspronklik in Nanking vervaardig.
Karos.
Die eerste byeenkoms het naamlik voor die middagmaal van die vorige dag al plaasgevind
(V.R.V. 18 (Van Reenen) pp. 174-175) toe daar oor die ‘uitgewekene Kaffers’ gepraat is en
oor landdros Maynier se beweerde poging om Coenraad de Buys en Hendrik van Rensburg
deur Gaika te laat vermoor.
Volgens Van Reenen (V.R.V. 18, pp. 176-177 voetn. 212) was die tolk se naam Platje, en
is bekend gemaak dat ‘den Generaal expres een tolk van de andere party had meede gebragt’
wat deur die rebelle in die Suurveld saamgegee is omdat hulle ‘zeer geneegen waaren tot
onderhandelingen te komen’. In die amptelike joernaal word hy ‘een bastard Platje’ genoem
(G.M. IV, p. 152).
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strekken; de Generaal stelde voor om de tegens hem in opstand zynde en uit zyn Ryk
in onze Colonie gevluchte Kafferhoofden met der zelver aanhang wederom vreedsaam
onder billyke voorwaarden in zyn Ryk en koninglyke bescherming aantenemen en
hunne voorledene opstand tegens zyn persoon en volk te vergeven en vergeten. Na
alle zyne redenen tegens het niet toestaan hier van met veel gevoel aangegeven te
hebben bragt de Generaal het egter zoo verre; dog toen de Generaal verlangde dat
als zy nu in zyn Ryk terugkwamen hy dan het vee, de slaven, en geroofde goederen
der Colonisten die zy by zich hadden, aan ons weder zoude uytreyken, richte hy zich
met waardigheid op, en vroeg aan den Generaal of het geen dwaaze staatkunde, en
wel edelmoedig van hem zoude zyn, om aan lieden die hy met liefde weder zoude
aannemen, door het afnemen hunner goederen nieuwe redenen tot ongenoegen te
geven; dat hy dit volstrekt weygerde, maar zich wel wilde verbinden om, indien de
Generaal met zyn krygsmagt de rebelleerende Kaffers over de Vischrivier tot in
Kafferland wilde terug dryven hy dan, als geene vrede met de zelve gemaakt
hebbende, hun met geweld alle de goederen der Colonisten zoude afnemen en aan
den Generaal doen uytreyken, maar in het eerste geval den Gouverneur rade by wyze
van onderhandeling deze goederen van de rebellen aftevergen.
Straalt in zulk een antwoord niet meerder door, als men in een onbeschaafde
wildeman zoude kunnen vermoeden? Om evenwel een denkbeeld te geven dat zyne
aandacht door beuzelingen483 konde afgetrokken worden, zy het genoeg te verhalen,
dat toen staande de onderhandelingen, de schildwagten voor des Generaals tent
werden afgelost, zyne Majesteit opsprong en derwaerds liep, bewonderende de
eenstemmende bewegingen die de soldaten by deze handgrepen maakten. Hy kon
zig geen denkbeeld vormen hoe eenige menschen zulke handgrepen by gelyke
beweging maakte. Hy floot van plaisier en begaf zich toen weder by ons.
Na veele menigvuldige debatten484 kwamen de punten aan het eynde van dit journal
bygevoegd, tot stand.485
Na het afloopen der onderhandelingen gafhy een verbaal van een gepleegde moord,
door Bezuydenhout486 aan een zyner Kaffers gedaan. Niets van onze
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Beuselagtighede.
Vgl. Janssens se opmerking oor onderhandelinge met die Bantoe, geskryf aan boord van die
‘Cartelschip Bellona’ 10.5.1806, onderweg na Europa: ‘De Kaffers zijn langwijlig in hunne
beraadslagingen, schijnen onderworpen en toegeeflijk, beloven veel maar wil dikwerf aan
de uitvoering haperen...’ V.C. 138 (Aanwins 403, Kaapse Argief).
Nie by die handskrif te vinde nie; waarskynlik dieselfde as die reedsgenoemde vrae en
antwoorde (supra voetn. 468 en G.M. IV, p. 170).
Johannes Jurgen Bezuidenhout, ged. 19.2.1779 en getr. met Anna Elisabeth Martha Faber
(G.R. I, A-J, p. 64). Op 29.11.1815 tydens die Slagtersnekopstand deur troepe doodgeskiet
(Cory I, pp. 358-359). Hy was die broer van Frederik Bezuidenhout van Slagtersnek en 'n
broerskind van dié Coenraad Frederik Bezuidenhout (ged. 26.1.1749) wat een van die berugte
bende blankes was wat saam met De Buys in Kafferland was, voor 1793 al onrus veroorsaak
het onder die Kôsa en tydens Janssens se besoek nog in Kafferland was G.R. I, A-J, p. 64;
Marais, pp. 28-29 en V.R.V. 18 (Van Reenen) p. 164, voetnote 185 tot 191). Vgl. oor Gaika
se klagte die ongedateerde verklaring in die geval Johannes Besuydenhout, deur twee getuies
onderteken, in B.R. 93, nr. 49, p. 381: Bezuidenhout erken dat hy'n Kaffer wat later by De
Buys gewerk het, geslaan het; hy is drie maande later oorlede, maar was ná die pak slae
(volgens Bezuidenhout) nog ‘zeer gesond en wel’. Aan sy verklaring voeg hy die volgende
teen De Buys by: ‘Houdende (hem) voor een intriguant die geen eene Vriend heeft, en die
van zyne vroegste jeugd niets heeft gedeugd, maar altyd een oproermaker en Vervolger zoo
onder de Christenen als Zwarten is geweest, nu deeze valsche beschuldiging door zyne
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‘Kaffer Koning Gaicka’

instigatien door Gaicka te berde brengende om zyn evenmensch te schaden en by zyn overheid
in een slegt dagligt te stellen.’

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

‘Hottentot Andree Zwart Boye’

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

t.o. 127

‘Bijeenkomst van den Hoog Ed. Gestr. Heer Generaal J.W. Janssens, Gouverneur van de Kaap de
Goede Hoop met het Opperste Hoofd der Kaffers, Gaïka, in het Kafferland, aan de Katrivier, in
Bloeimaand van 1803’
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reys was zoo belangvol dan de onderhandeling met deze Kaffers. De zeer vernuftige
antwoorden van Gaicka en van zyne moeder, toonden duydelik dat zy eenig denkbeeld
van regering hebben; vooral is een schending aan de Majesteits des Konings by hun
een onvergeeflyke misdaad, dit was ook de reden dat hy zoo gemakkelyk niet wilde
toestemmen om vrede met de muitende Kaffers te maken. Zy hadden hem met
hassagayen geworpen en gekwetst,487 en dit was niet mogelyk te vergeven, zonder
de straffe des doods tegens den misdadigers te hebben ten uitvoer gebragt. Uit
aanmerking egter der verlangens van den Gouverneur gaf hy eindelyk toe, op de
wyze zoo als hierboven gezien is.
By deze laatste byeenkomste waren gelyk ik gezegd hebbe de Koninginne Moeder
benevens de vier vrouwen van Gaicka tegenwoordig, en werd op hun verzoek
brandewyn aangeboden. Een der vrouwen dronk hier van zoo buyten maate veel dat
zy voor de voeten van haren koninglyken gemaal nederzeeg, het welk in deze deftige
vergadering eene belachlyke tusschenposing veroorzaakte. Deze vrouwen zagen er
tamelyk goed uyt en waren van een nieuwsgierigen aart; na het afloopen der
onderhandelingen kwam een hunner om zich eens op haar gemak in een kapspiegel
die redelyk groot was, te aanschouwen. Wy gingen agter haar staan zoo dat zy in de
mening zynde, dat niemand haar van voren konde begluren, zich langsamerhand van
alle hare kleederen ontdeed, en wonder groot behagen schepte om alle hare natuurlyke
verborgene schoonheden in de spiegel te aanschouwen. Wy hielden ons als in gesprek
met elkanderen, en zy in gewaande zekerheid dat niemand hare bezigheden bespieden
konde, ging lange tyd voort met ons te vermaken. Deze vrouw scheen anders in
aanmerking van hare onbeschaafdheid488 redelyk kuysch te wezen.
Na het afloopen der zaken werden hun de geschenken uitgereikt, welke de Koning
op eene edelmoedige wyze onder zyne Kapiteinen en vrouwen verdeelde. Hy zond
daar in tegen vier ossen ten waarborg van vrede aan den Generaal, en kwam des
nademiddag afscheid van zyn hoog Edele nemen met toeryking van de hand. Zyn
gezigt draagd al de kenmerken van een zeer goed character, en het is te hoopen dat
hy door beseffing van zyn eigen belangens de beraamde schikkingen met zoo veel
trouw zal nakomen als de oprechtheid in
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By die eerste samekoms reeds het Gaika volgens Van Reenen beweer dat een van sy
onderdane, Slambie self, hom twee wonde met 'n assegaai gegee het omdat hy nie wou toelaat
dat Christene (met wie sy vader in vriendskap geleef het) vermoor word nie V.R.V. 18, p.
174).
Origens, as haar onbeskaafdheid in aanmerking geneem word.
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zyne beloften zulks schynen aanteduiden.489
Ik had middelerwyl ons verblyf tusschen deze talryke hordens Kaffers, gelegenheid
eenige ophelderingen nopens het land, levenswyze, taal, en andere zaken deze natie
belangende te krygen, die my opmerkelyk genoeg zyn voorgekomen om plaats in
dit journal te geven.490
De legging van het land der Kaffers is te wel bekend om er van te spreken, en de
oorsprong van dit volk veel te onzeker om denkbeelden die geen genoegsame grond
hebben er van ter neder te stellen; alleen durfd men veilig veronderstellen dat de
grond welke zy bewonen niet de oorspronglyke is op welke zy zyn voortgebragt. De
waarschynelykheid dezer veronderstelling is gevestigd op de zeer weinige gelykenisse
welke de Kaffers hebben ten aanzien hunner nabuuren de Hottentotten, Bosjesmans
en Tamboucky's, tusschen welke hun land gelegen is. Daar te boven is hunne levens
aart, couleur en taal ten eene male van deze onderscheiden; veel eerder hebben
zylieden gebruiken die overeenkomst hebben met de Arabieren en andere meer
noordwaards leggende Africaansche volkeren. Dit zy nu hoe het wil, de grond die
zy bewoonen is vruchtbaar en wel zoo goed als die in onze volkplanting.
De Kaffers zyn schoone en algemeen welgebouwde sterk opgegroeide menschen,
minder zwart dan de negers, hebbende eene niet onbevallige koperen couleur, het
hair minder wollig en gekroest, en meerder na by den anderen geplant, een hoofd
langwerpig rond en niet spits toelopende, geene platte neus, de jukbeenen niet
merkbaar vooruytstekende; groote, welgeplante oogen,
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Die amptelike joernaal voeg hier by dat op 24 Junie nog twee missiwes van Coenraad de
Buys ontvang is wat beantwoord is, en dat briewe aan diensdoende kommandante van
Graaff-Reinet geskryf is wat aan H.J. van Rensburg vir versending oorhandig is. (G.M. IV,
p. 171) Vgl. oor lg. B.R. 93, nr. 28: J.W. Janssens, Kaffer Land Camp aan de
Katrivier/fungeerende Heemraad van Camdebo, Christiaan Livenberg (sic), dd. (14).6. 1803,
met aankondiging van voorgenome besoek aan Graaff-Reinet op 4 Julie 1803 ‘teneinde
aldaar de zaken van die Colonie provisioneel op eenen meer regelmatigen voet te brengen.’
Die woorde ‘in dit journal’ het hier net op Paravicini se eie joernaal betrekking, aangesien
die hele uitweiding oor geskiedenis, gebruike en taal van die Kôsa nie in die amptelike
joernaal staan nie (Vgl. G.M. IV, p. 171). So 'n toevoeging word egter in die vooruitsig gestel
in J.W. Janssens/De Mist, 7.7.1803: ‘Ik zal trachten iets appart over de Caffers op te stellen;
wij hadden faciliteijten die Barrow niet had, en wij hebben een menigte Caffer woorden en
denkbeelden opgeschreven, en over de regerende famille en gebruijken eenig licht bekomen’.
(B.H.D. III, p. 250).
Die bronne wat Paravicini gebruik het, blyk nie uit die inhoud nie. Heel waarskynlik het hy
die lig by De Buys self gaan opsteek, soos Lichtenstein ná hom gedoen het (Vgl. V.R.V. 10,
p. 314). Hy skryf onafhanklik van Barrow en steun hoofsaaklik op inligting wat hy kry van
uitgeweke koloniste in Kafferland. Sy teks is vroeër opgestel as dié van Alberti (gepubliseer
1810) en Lichtenstein (wat in 1809 skryf maar nog betyds Alberti se werk kon gebruik om
sy handskrif aan te vul vóór publikasie in twee dele in 1810 en 1812).
Paravicini se ongepubliseerde stuk oor die Kôsa is dus naas Barrow se poging en dr. J.T. van
der Kemp se bydrae in The Evangelical Magazine van Februarie 1802, die vroegste van
betekenis wat geskryf is deur 'n waarnemer wat Kafferland self besoek het. (Vgl. ook Moodie
V, p. 8).
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kleine lippen, zyn de voorname onderscheidingstekenen die den Kaffer uit den
Hottentot doen kennen. Zeldzaam hebben wy mans dier natie gezien kleinder dan
vyf voet zeven duim à 8 duim. De Kaffervrouwen zyn ook van een oneyndig
bevalliger bouw en gelaatstrekken dan de Hottentottinnen, onder welke laatste men
afschuwelyke gezichten vind. De byna reusachtige gestalte welke den schryver
Barrow in zyne beschreyving van de Kaffers opgeeft, hebben wy dog niet gevonden,
maar het is waarschynelyk dat de maat, van deze anders nauwkeurige reyziger niet
onze Rhynlandsche is geweest, aangezien alle bomen daar hy de dikte en groey van
opgeeft491 door ons algemeen merkelyk dunner en lager zyn bevonden.
Da Kaffer schynd gelukkig en te vreden in zyn staat; geene trekken die eene ziel
welke rampen drukt, of slegtheid aanduyd, is in hun open gelaat te vinden. Zy genieten
eene groote mate van vryheid, en deze zegen is hun draaglyk, om dat zy nog zeer
weynige behoeftens hebben, want hoe zeer in verscheiden horden verdeeld die ieder
een met zeer uytgebryde macht bekleed opperhoofd hebben, zyn zy dog in de meeste
zaken niet gebonden, en volgen hunne byzondere neygingen, hebbende veel eerbied
voor hunnen Kapiteinen die dog zelden tot iets belangryks uit hun zelven maar
gemeenlyk onder beraadslaging van hunner voornaamste ondergeschikte, besluyten
nemen.
De machtigste Kapitein word door de overige eene eenigsints meerdere macht
toegekend, of liever de machtigste hebben de meeste invloed zoo als alomme, het is
vry onzeker of zy immer een gezamentlyk vereenigd lichaam of natie hebben
uitgemaakt; meer waarschynelyk is het, dat zy van onheuchelyke tyden in
onderscheiden horden verdeeld zyn geweest, zig dog altyd zoo als gezegd is, aan de
meest machtigste Kapitein onderwerpende.
Het byna eenig en voornaam middel van bestaan is de veefokkery; geheel Zuid
Africa is arm in water, der zelver rivieren zyn geringe beken, waar van vele in drooge
jaargetyden geheel of gedeeltelyk uytdroogen; hier uit volgd dat hun vee altyd
moetende zyn daar water ter drenking voor handen is, de eygenaars veelmaal van
grond en verblyf moeten verwisselen, hebbende daar toe groote streeken lands nodig,
en kunnende in geen groot aantal of met talryke kuddens by den anderen zyn. De
landbouw is by de Kaffer nog in desselvs geboorte; zy zayen een koorn veel gelykenis
met onze gierst hebbende, het welk gemalen en tot koeken gemaakt, van redelyk
goede smaak is. Zodra zy in oorlog of gevaar zyn, stellen zy zodanig weinig belang
in den akkerbouw, dat zy deeze tak van onderhoud dadelyk laten varen, om tot de
veyligheid hunner kuddens te waken, blyvende in de omstandigheid somwylen jaren
zonder landbouw.
Toen den schryver Barrow zich in de loop van zyne reize by Gaicka bevond, welk
opperhoofd destyds reeds door de Colonisten als de Koning en Kapitein der Kaffers
erkend werd, scheen dog zyne macht nog niet zoo algemeen by zyne natie erkend te
wezen, als ter dezer tyd, daar hy by de onderhandelingen
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Barrow I, pp. 119-120.
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met Barrow zich verklaarde wel voor zich zelven maar niet voor de andere Kaffer
Kapiteinen die onafhangelyk waren voor de opvolging zyner overeengekomene
bepalingen te kunnen instaan; thans sprak deze belangryke Kaffer op eene geheele
andere toon, en op zyne aangegroeyde macht steunende, wilde hy nu alle die niet
zyn Koninglyk gezag eerbiedigde, als weerspannelingen aangemerkt hebben; zyn
recht op deze heerschappy werd door zyn aanhangelingen op de volgende wyze
gegrond.
Eene Siego zoude de eerste algemeene koning der Kaffers geweest zyn492 van wien
in een rechte lyn met koninglyk gezag zoude afgestamd zyn Palo493 & Garecka.494
Van deze laatste weder drie zoons495 met name Kouta,496 Chamboussy-Ghagabé497 en
Umlao,498 welke eerste na de dood zyns vaders den throon beklom.499 Deze Kouta
had verscheydene zoons waar onder t' Sambée,500 t' Jalouze501 en andere; dog by de
dood van Kouta502 benoemde hy Gaicka, zoon van Umlao, tot den throon, ten prejuditie
van t' Sambée en
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'n Verhaspelde voorstelling van die genealogie van Gaika. Stel daarteenoor Soga, pp. 81-177,
met genealogiese tabel teenoor p. 81. Tshiwo (oorlede 1702) was die vader van Palo. Hy
was die agtste ná die stigter (naamgewer) Xosa (1535) en dié se voorganger Mnguni (c.
1510). Vgl. Soga, pp. 111-114.
Palo (1702-1775), vader van die twee seuns G(c)aleka (volgens Van der Kemp en Lichtenstein
- V.R.V. 10, p. 361 - Tgareka uitgespreek) en Rarabe (ook aangedui as Chachabé). Weens
G(c)aleka se optrede om sy vader te onttroon, het voor Palo se dood die skeuring plaasgevind
van die Ama-Kôsa, wat die G(c)alekas in die Transkei en die Rarabes in die Cis-Kei gelaat
het.
Die naam ‘Gaicka’ is hier heeltemal foutief: lees: G(c)aleka (Tgareka), 1730-1792, vader
van Kawuta. (Soga, pp. 140-145).
Foutief: Kawuta was wel 'n seun van G(c)aleka, maar Rarabe was G(c)aleka se broer en
Umlao (Mlawu) was Rarabe se seun.
Kawuta (1760-1820) was opvolger van G(c)aleka en vader van Hintsa (1790-1835). Vgl.
Soga, pp. 145-147.
Rarabe (1722-1787), vader van Umlao (Mlawu) en grootvader van Gaika. (Vgl. Soga, pp.
128-139). Ook Lichtenstein (V.R.V. 10, p. 357) meld dat hy Khambuhsje of Chachabé heet.
Umlao (Mlawu), erfopvolger van Rarabe, wat as jong man oorlede is toe Gaika baie klein
was.
Kawuta het wel die troon beklim, maar was regeerder van die G(c)aleka-gedeelte van die
Ama-Kôsa.
Slambie (Ndlambe, 1755-1828) was 'n seun van Rarabe en volgende in rang na Umlao (vader
van Gaika). Hy was 'n broerskind, nie 'n seun van Kawuta nie. (Vgl. Soga, pp. 148-177).
Jalousa, broer van Slambie (Vgl. supra voetn. 302). Vyf myl noordwes van die huidige
Adelaide lê die plaas Jalousaskraal, aan die Koonap (Afdelingskaart van Bedford, 1900,
plaasnr. SOM 11.93 f. 752). Dit was waarskynlik een van Jalousa se vroeëre woonplekke.
Hy het nog in 1818 tussen Gaika se kraal en die Katrivier gewoon en hom ‘neutraal’ gehou
in die stryd tussen Gaika en Slambie tot Gaika in die slag van Amalinde verslaan is, toe hy
skielik 'n magdom vee van die verslane volgelinge van Gaika tussen die Keiskamma en die
Tjoemie geroof het. (Vgl. George Thompson, Travels and Adventures in Southern Africa,
Londen, 1827, p. 444). Vgl. oor Jalousa ook L. Alberti, De Kaffers aan de Zuidkust van
Afrika ens., pp. 210-212.
Lees: Rarabe.
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Jalouze.503 Umlao stierf terwyl Gaicka nog jong was, en zyn oom t' Sambée regeerde
gedurende dese minderjarigheid als voogd, dog deze wygerde de regering over te
geven toen Gaicka bekwaamheid genoeg bezat zyne eygene zaken te bestieren.
Dit veroorzaakte dat de vrienden van den overledene Kouta, door invloed van
Gaickas moeder (Koninginne der naburige Tambouckys en weduwe van Umlao) de
wapens ten behoeve van Gaicka opnamen; t' Sambée werd geslagen en nam de wyk
na zyne broederen, ook kinderen van Kouta504 die hy konde berekenen, even als hy,
over de throonbeklimming van Gaicka ontevreden te zyn; in de daad, deze togen
gezamentlyk met t' Sambée en hunne horden tegens Gaicka op; maar met het voor
hun noodlottig gevolg dat alle de zoonen van Kouta uitgezonderd t'Sambée met vele
van de hunnen op het slagveld bleven, terwyl t'Sambée zelve, gevangen en door zyn
neef Gaicka, (als nu in zyne koninglyke waardigheid verzekerd) met veel
edelmoedigheid werd behandeld, wyzende hem eene plaats aan, en gevende eene
goede kudde vee om vreedzaam en rustig zyn onderhoud te kunnen hebben.
De onrustige geest van t'Sambée konde tog deze vernedering niet verkroppen. Hy
maakte zich heimelyk opnieuws een aanhang, met welke hy op het onverwagts de
geruste bezitting van Gaicka weder kwam stooren, dan andermaal werd hy met veel
verlies op de vlucht gedreven, en zag zich door de nauwe vervolging van den thans
verwoede overwinnaar genooddrongen de wyk met de zyne te nemen over de Groot
Visch Rivier, en dus in onze volkplanting, alwaar hy door honger tot wanhoop gebragt,
met stropen op de eygendommen der Colonisten een aanvang maakte.
Onderscheidene Commandos van ingezetenen werden tegen deze zwervende bende
afgezonden (die dagelyks in grooy toenam, uythoofde zich de misnoegde Hottentotten
almede tot wraak tegens hunne meesters gedreven, zich by hun voegde en verbitterd
tegens de boeren, aanvoerders wierden tot den moord, roof en plundering dezer
muitende Kaffers). Alvorens nu de commandos waarvan sommige tweehonderd
uuren verre moesten komen, op het toneel dier gruwelen aankwamen, waren de
meeste plaatsen reeds verwoest, de bewoneren gemoord en de eygendommen geroofd;
voeg hierby de inblazingen van de in Kafferland de wyk genomen hebbende
Colonisten welke gaarne zagen dat de Engelschen in de bezetting der volkplanting
werden ontrust, en een onverzoenbare haat hadden gekregen tegens alle zodanige
hunner mede Colonisten welke niet even als zy lieden in Kafferland getogen waren,
dan zal men een denkbeeld verkrygen van de rampzalige gevolgen die er uyt de
oneenigheden en inwendige roeringen der Kaffers voor de volkplanting voortgesproten
zyn.
Ondertusschen schynen deze onderlinge inwendige oorlogen ook voor hun zelven
vrugtbaar te zyn in duurzame rampen, zoo als zulks alomme altyd
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Die benoeming van die minderjarige Gaika was heeltemal regmatig en is so aanvaar deur
die Ama-Rarabe en Slambie self. (Sien Soga, pp. 148-149).
Lees: Rarabe.
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plaats geeft. En dit is ongelukkig en verderflyk voor een volk nog zoo na aan den
natuurstaat, die zoo geschikt505 schynen en verdienen de zegen der rust te smaken,
welke alleen voor byna wilde volkeren schynd weg gelegd te zyn. Het is tog goed
hier op te merken, dat deze zalige stand van vrede en geluk niet zoo uitgebreid groot
is, als de philosophen, die nimmer Wilden gezien hebben, zulks wel doen bestaan
en ons diets willen maken.
Dan genoeg van hunne regering en oorlogen: de kleding van den Kaffer is
eenvoudig en grensd aan die der meeste wilde natien. Eene dierenhuyd om den hals
boven de schouder met een pees506 vastgemaakt en tot op de waden507 afhangende, is
hun gantsche dekking. Des zomers dragen zy de hairige zyde buyten, en des winters
binnenwaerts, keerende deze mantel of kross voor, agter of ter zyde, naar mate de
wind tegens een deel van hun lichaam is wayende; overigens zyn zy moedernaakt.
Zy versieren zich na rato zylieden de eene of andere zeldzaamheid of snuysteryen
kunnen bekomen. Roodkoper is by hun een schat; zy snyden dit in smalle reepjes
die in het formaat van koralen worden opgerold, en aan pezen geregen om het lyf,
armen en beenen worden gedragen; op het hoofd hebben zy gemeenlyk een kransje
koralen uyt de schel van struyseyeren zeer kunstig gesneden, en midden op de kruyn
plaatzen zy de staart van een jakhals of ander wild gedierte hetwelk zy machtig
kunnen worden. De linke arm is gewoonlyk versierd met zes of agt yvoire ringen ter
dikte van ongeveer een duim, uyt de tand van een olyphant gesneden.
De vrouwen zyn in hun tooyzel niet veel van de mans verschillende, dan alleenlyk
dat hun kross of mantel rondsom hun lichaam tot boven den boezem vastgemaakt
en hunne hoofden met een soort van ledere mutsen zyn bedekt; de yvoire armbanden
dragen zy niet. Men kan niet bemerken dat de naaktheid der mans eenige indruk of
aanleyding van onkuysheyd by de Kaffervrouwen te weeg brengd, hoe zeer van een
warm temperament zynde. Ieder Kaffer neemd zoo veel vrouwen ten huwelyk als
hy door zyne middelen aankopen en onderhouden kan. Wy zagen er die tot vier
vrouwen hadden en bemerkte niet dat dit ontevredenheid of krakeelen tusschen deze
gadens, of der zelver soms zeer talryke kinderen te weege bragt; in tegendeel de
moeders zyn zich onderling behulpzaam in het zuygen en verzorgen van hun kroost.
Ieder Kaffer heeft voor zyn huysgezin eene hut, en veel van de gezelligheid
houdende, stellen verscheidene familles hunne woningen circuls gewyze by den
anderen dat dan eene kraal is genaamd, van welke de rykste en magtigste de Kapitein
word. Deze te samen woning is hun daar te boven zoo wel tot onderlinge veyligheid
noodzakelyk, als nuttig by ackkerbouw en jacht; de vrouwen worden door de Kaffer
van den vader gekogt, en ingeruyld tegens runderen, schapen, koom of snuysteryen.
Het is dus by hun een rykdom veele kinderen van het vrouwlyk geslagt te bezitten.
By de geboorte van een kind en wel tegens de aanstaande bevalling word de
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Ordelik.
Sening (riempie).
Knieskyf.
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zwangere vrouw van de kraal afgezonderd en begeeft zich verzeld van een der mede
gemalinnen in eene byzondere daartoe door de man afgezonderde hut, uit welke zy
niet weder te voorschyn treed dan veertig dagen na de bevalling, gedurende welke
tyd zy in een staat van onreynheid word aangemerkt. Het jong geboorene wicht na
gereynigd te wezen word ten vollen aan de natuur overgelaten en zonder kleding
alleen in de mantel zyns moeders gewikkeld op hare rug met het hoofd naar voren
onder de arm der vrouw leggende mede gevoerd en op die wyze ook gezoogd. Het
is eene onwaarheid dat de borst der vrouw aan den zuygeling over de schouder word
aangeboden; nimmer heb ik zulks gezien en de mogelykheid bestaat niet. De
Kafferinnen zuygen hunne kinderen zeer lang. Ja wy hebben er gezien welke reeds
liepen en rondsprongen, die nog door de moedermelk wierden gevoed. De tyd en
jaren van huwelyk zoo veel wy ontwaar wierden zyn onbepaald, alleen zy worden
zeer vroegtydig huwbaar.
De jongelingen worden op hun dertiende of veertiende jaar besneden, en dit is
eene gehele ceremonie; tegens dat tydstip begeven zich eenige der voorname Kaffers
uyt de horde met alle de jongelingen welke dien ouderdom bereykt hebben op reize
en bouwen zich op twee à drie uuren afstands der kraal eenige ruyme hutten ter
bewoning. Een dezer hutten is afgezonderd van de overige, en in dezelve geschied
de kunstbewerking. De jongeling word door vier menschen op eene daar toe gestelde
zoode bank uytgestrekt vastgehouden, en de handeling geschied op de zelve wyze
als by de Joden in gebruik is, de wonde met sap van kruyden getrokken, en by hen
Bouchow508 genaamd, wassende. Na deze kuur bereyden zy een dun deeg van witte
kleye aarde en vet, met het welk zy den patient het geheele lichaam besmeeren die
op deze wyze toegesteld ter opdrooging aan de zon word blootgesteld.
Na den afloop dezer kuur aan de overige jongelingen, worden zy in de hutten
opgesloten en het is niemand der kaffers, zelvs de vader of moeder der kinderen niet
geoorloofd, deze hutten te naderen, in welke de besnedene door de byzynde Kaffers
en operateur bewaakt en opgepast worden. Na de genezing welke gemeenlyk veertien
dagen aanloopt worden de jongelingen in triumph naar hunnen bloedverwanten terug
geleyd, als wanneer de gantsche kraal het feest der besnydenisse vierd, by die
gelegenheid schapen en runderen slachtende, zich den gantsche dag met danzen,
zingen, en des avonds ronds een groot vuur zittende vermakende.
Hoedanig deze natie aan de gewoonte en instelling der besnydenisse zyn gekomen,
is eene duystere zaak om er iets met grond van te veronderstellen; alleenlyk strekt
deze byzondere gewoonte ten bydrage tot de waarschynlykheid, dat den Kaffer in
dit land niet op zyne oorspronglyken grond leeft, maar zederd onheuglyke tyden naar
herwaerds is overgeplant geworden.
De beschaving der kaffers in vergelyk van die hunner nabuurde, de wilde
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Boegoe (benaming vir 'n groot aantal aromatiese struikgewasse wat tot die geslagte
Agathosma, Barosma en Diosma (familie Rutaceae) behoort. (Vgl. Woordeboek van die
Afrikaanse Taal I, p. 461, s.v. boegoe, boegoebossie).

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

134
Hottentotten en Bosjesmans, is reeds tot zekere trap gekomen; godsdienstige stellingen
hebben zy dog niet, maar betuigen grooten eerbied voor zon en maan. Zy hebben
denkbeelden van een Wezen het welk boven de wolken woond; ook gelooven zy aan
een booze geest die hun groot nadeel kan doen, en hoe zeer ik niet heb kunnen
ontwaren, dat zy iets van een toekomend leven stellen, is het tog zonderling in hunne
taal benamingen te vinden voor Engel, Hemel, enz.
Alle hun godsdienst is onder de bestiering van tovenaren, die ter zelve tyd artz en
kruydenmenger is. De rivieren worden by hun voor heylig gehouden; zulk een
tovenaar heeft een uitgestrekt crediet en word by de meeste besluyten tot oorlog, tot
het zayen van koorn, by geboorte, huwelyken, sterven enz. geraadpleegd. Deze
tovenaren zyn gewoonlyk groote schavuyten die van de onkunde der overige gebruykt
maakt, en hun de dingen zoo tweevoudig raadselachtig voorsteld, dat zyne
voorspellingen meerendeels na zyne uytspraak vervuld worden. De besnydenis is
insgelyks onder zyne bestiering en zeldzaam gebeuren er ongelukken door deze
operatie.
De Kaffers bereyken generalyk eenen hoogen ouderdom; heerschende ziektens
worden by hun niet bespeurd, indien egter ongelukkiglyk de kinderziekte onder hun
koomt, is zulks eene waare pest, zoo als algemeen in de Kaapsche volkplanting.
Twee malen is hun deze plaag door de Colonisten overgebragt,509 en by die rampzalige
gelegenheid hebben zy een onbegrypelyk verlies van menschen geleden, dat des te
aanmerkelyker was, daar de hulp en geneesmiddelen voor deze ziekte onbekend en
ten eene male buyten hun bereyk was. Wy hebben onderscheidene kaffers gezien
die de schending der kinderziekte sterk op hun gelaat droegen.
Eene andere kwaal en wel de venusziekte510 hebben zy almede van de Colonisten
geerfd, en de ongelukkige slagtoffers die er mede behebt zyn, lyden afschrikkelyk,
almede omdat de heelmiddelen hun onbekent zyn; alleenlyk ontwaarde wy dat kruyden
die hun doen uytwaessemen511 de toevlugt by die gelegenheden is.
Onderscheidene schryvers hebben zeer ten onrechte gemeld dat de Kaffers hunnen
ouders of vrienden wanneer hun eynde naderde behulpzaam zoude wezen om de stap
naar de Eeuwigheid te verhaasten; zoo iets hebben zy ons ten eenemale
tegengesproken, en verklaard, dat wel is waar by eene hulpelooze toestand den
stervende verlaten word, maar dat tog iedere dag word onderzogt of den ongelukkige
nog tot de levende behoort. Na het afsterven leggen zy hunne dooden in zyn kros
gewonden in de aarde, dog ondiep genoeg om door de wolven opgegraven te worden
dat veeltyds gebeurt. De hut, ja zelfs de kraal daar iemand sterft, word verlaten en
als een onzuyvere plaats aangemerkt, als waaromme de gantsche horde van die plaats
opbreekt en zich een

509
510
511

Hier word waarskynlik verwys na die pokkiesepidemies wat in 1713, 1755 en 1767 van
Kaapstad af na die binneland versprei het.
Veneriese siekte.
Uitwasem, uitsweet.

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

135
andere woonplaats zoekt.
De taal de Kaffers is minder onaangenaam en met niet zoo veel tongklappingen
gemengd als die der Hottentotten. Evenwel hebben zy de zelve ook; ons is
voorgekomen dat hunne taal veele vernuftige woorden en eenige vaste regelen in
zich bevat.
Den reiziger Barrow heeft eene kleine vocabulaire van woorden in zyn werk
aangegeven, dog de zelve zyn niet juyst.512 Het was hem moeylyk om hier in wel te
slagen, wyl hy van het Engelsch eerst in het Hollandsch, dan in het Hottentotsch, en
zoo in het Kaffers, zyne vraage moest doen en de overzetting weder langs de zelve
weg aan hem terug moest komen. Hier door verloor zich zoms ten eenemale de
beduydeniss en altyd de klank en uytspraak. My was het veel minder moeylyk, daar
ik door behulp der Colonisten die in Kafferland geweken waren, dadelyk voor een
Hollandsch woord een Kaffer beduidenis ontfing.
Ik heb dus een veel nauwkeuriger en meer uytgebreyde verzameling van woorden
kunnen vormen, en laat de zelve hier in zyn geheel volgen,513 omdat men er woorden
voor beteekenissen in zal vinden, die vry zonderling zyn, uythoofde de zelve ten
bydrage kunnen strekken tot de trap van vernuft en eenigsints beschaafde denkbeelden
dezer Natie. Is het byvoorbeeld niet bewys van opgeklaarde geest dat zy eene weduwe
die weygerd te hertrouwen, als een onnut lid der maatschappye aanziende deswegens
met de naam dygazy, het zelvde als hoer bestempelen; niet mindere zonderlinge
nagedachten moet het gevan, dat zy Engel in hunne taal yan-Ezoulo noemen, daar
yan een kind, en Ezoulo den hemel beteekend, en dus samengevoegd kind des Hemels
beduid.
Het zoude veellicht belangryk genoeg zyn uit deze vocabulaire licht te scheppen
nopens de godsdienstige vorderingen en stelzels dezer natie, dan dit zoude my te
wydluftig zyn. Ik laat dus deze zaak ter onderzoek van meer geoeffende deskundigen,
en stelle de vocabulaire hier nevens als volgd:514
Hollandsch
De zon

Kaffers

de maan
512
513

514

(3)
(1)
(4)
(2)

Kaffers

lilangé(1)

Hollandsch
de sterren

l'ymangk'á(2)

de morgenster

liqu-ensy(4)

imquemquéysa(3)

Barrow I, pp. 172-174. Die woordelysie op pp. 173-174 omvat 34 opgawes, die meeste
telwoorde met die Hottentotse ekwivalent daarnaas.
Vgl. Lichtenstein se aanhangsel met opmerkings oor die taal van die ‘Koossas’ en sy
woordelys, wat meer uitvoerig is as dié van Paravicini. (V.R.V. 10, ingevoeg ná p. 470).
Lichtenstein merk op hoe weinig aandag aan die Kôsataal gegee word deur Sparrman, Le
Vaillant, Barrow, en selfs Alberti. Hy laat nêrens blyk dat hy Paravicini se lys onder die oë
gehad het nie. Dit is egter wel moontlik dat hy die bydrae van Van der Kemp gebruik het
(vgl. Moodie V, p. 8).
Die volgende 180 opgawes van Kôsawoorde soos deur Paravicini opgeteken, is genommer
en voorgelê aan prof. dr. J.A. Engelbrecht, professor-emeritus in Bantoetale aan die
Universiteit van Pretoria, tans van die Strand. Die kontrole en toeligting (waarvoor graag
hier opregte dank aan hom betuig word) is soos hier volg deur hom verstrek en is as 'n aparte
reeks deurlopend genommer.
Inkwenkwezi mv. iinkwenkwezi ('n ster)
Lilanga (dit is die son)
likhwezi (dis die môrester)
Liyinyanga (dit is die maan)
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Hollandsch
de aarde

Kaffers

Kaffers

umsaba(5)

Hollandsch
sterven

de lucht

moja(6)

de dood

coëffa(35)

den hemel

l'Ezoulo(7)

kinderziekte

licaman dge(36)

de wolken

amafou(8)

warm

foudomelle(37)

het licht

meenie(9)

koud

b'anda(38)

het vuur

umlelo(10)

den oorlog

couloa(39)

het water

gamansée(11)

de vrede

couctcola(40)

het onweder

leadoudomé(12)

een geweer

umtphou(41)

de donder

anaeké(13)

een dorp of kraal

umzle(42)

de wind

emoyé(14)

koper

z'inb'hybonvow(43)

de regen

imfoula(15)

yzer

s'Konkouany(44)

de zee

eloanje(16)

een mes

sitits Seetchée(45)

den dag

emeenie(17)

een hassegaye

umt con tto(46)

vandaag

namtcha(18)

kirry of knots

int honga(47)

(34)
(5)
(35)
(6)
(36)
(7)
(37)
(8)
(38)
(9)
(39)
(10)
(40)
(11)
(41)
(12)
(42)
(13)
(43)
(14)
(44)
(15)
(45)
(16)
(46)
(17)
(47)
(18)

fielé(34)

ufile (hy is dood)
umhlaba (dis die aarde)
kufa (dit is die dood)
umoya (wind, gees)
vgl. Xhosa icamagu e.a. vorms
lizulu (dis die hemel)
-fudumile bv. lifudumile (dis warm)
amafu (dis die wolke)
banda, ww. (koud wees)
imini (dag, middel van die dag)
kulwa (dit is oorlog)
umlilo (dis vuur)
kuxola (dit is vrede)
ngamanzi (dit is water)
umpu (dis 'n geweer)
liyaduduma (dit donder)
umzi (kraal)?
onverklaard
intsimbi (yster) + ebomvu (wat rooi is)
umoya (wind, gees)
isikhonkwane (pen, spyker)
imvula (dis reën)
onverklaard
elwandle (by die see), ulwandle (die see)
umkhonto (dis 'n assegaai)
emini (in (die middel van) die dag)
intonga
namhla (dit is vandag)
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morgen

gomttzo(19)

cross of mantel

goubo(48)

de nagt

oubsouw(20)

bergen

zint'haba(49)

God

Tyclo(21)

klip

leetjé(50)

engel

yan-Ezoulo(22)

rotsen

gamatjé(51)

duivel

t'Hotcolose(23)

ronde steen

bongotoa(52)

menschen

gabanttou(24)

zand

inssl labaty(53)

een man

indota(25)

een mieren hoop

sydoulé(54)

eene vrouw

umpfaaze(26)

koorn

t

jonge dochter

in thomby(27)

kafferkoorn

massim pha(56)

weduwe

dygasy(28)

brood of koek

hysson tka(57)

hoer

dygasy(29)

melk

gammaasé(58)

trouwen

zaeka(30)

boter

mafouta(59)

geboren worden

goussola(31)

gras

outhyané(60)

besnyden

loequa(32)

een boom

Umthy(61)

de besnydenis

coeloequa(33)

hout

hyssaty(62)

(48)
(19)
(49)
(20)
(50)
(21)
(51)
(22)
(52)
(23)
(53)
(24)
(54)
(25)
(55)
(26)
(56)
(27)
(57)
(28)
(58)
(29)
(59)
(30)
(60)
(31)
(61)
(32)
(62)
(33)

Kobé(55)

ingubo (dis 'n karos)
ngomso (dit is môre)
ziintaba (dit is berge)
ubusuku (dit is nag)
ilitye (dis 'n klip)
uTixo (dit is God)
ngamatye (dit is klippe)
unyanezulu (unyane, kind + izulu, hemel); (unyanezulu, kind van de hemel)
imbhokotho, imbhokothwe (dit is ronde klippe)
?
inhlabathi (dit is sand)
ngabantu (dit is mense)
onverklaard
indoda (dit is 'n man)
inkobe (gekookte mielies of kafferkoring)
umtazi (dit is 'n vrou)
onverklaard
intombi (dit is 'n jong dogter)
isonka (brood)
idikazi (weduwee)
ngamasi (dit is suurmelk)
soos (28)
amafutha (vet)
-zeka (ww.)
utyani
?
umthi
-luk wa?
onverklaard
kulukwa (?)
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Hollandsch
tabac

Kaffers

Kaffers

umthouba(63)

Hollandsch
lopen

pyp

umpyco(64)

gaan

adaja(92)

een wagen

insouello(65)

ik vraag het

desaboussolouto(93)

een schip

umcomby(66)

hy antwoord my

y'assabella(94)

brandewyn

hout'hyalwa(67)

zy spreken

beatetta(95)

de koning

l'intcossy int coulo(68) wit

hamba(91)

umsllopa(96)

zwart

umjama(97)

de koningin

l'int cossygasy(69)

rood

b'onvou(98)

kapitein

pag'haly(70)

blauw

ingenvou(99)

de vader

pao(71)

geel

beellou(100)

de moeder

mao(72)

bruin

t

oom

paoloumé(73)

gemengd rood

n'ala b'onvou(102)

tantc

maoloume(74)

een kaffer

um tcossa(103)

broeder

umcolouse(75)

het hoofd

in tzouco(104)

(91)
(63)
(92)
(64)
(93)
(65)
(94)
(66)
(95)
(67)
(96)
(68)
(97)
(98)
(69)
(99)
(70)
(100)
(71)
(101)
(72)
(102)
(73)
(103)
(74)
(104)
(75)

soendo(101)

hamba
umcuba, icuba
vgl. -ya (gaan)
onverklaard
ndisabuza lutho (ek vra nog iets)
inqwelo
uyasabela (hy antwoord)
umkhumbi
bayathetha
ubutyalwa, utywala
-mhlophe
Pred. vorm van inkosi enkulu (dis die groot kaptein)
-mnyama
-bomvu
Pred. vorm van inkosikazi
-ngwevu (grys, grysblou)
onverklaard
vgl. ubhelu (geelheid)
ubawo (my, ons vader)
-ntsundu (donkerbruin)
onverklaard
onverklaard
ubawolume?
umXhosa ('n Kôsa)
onverklaard
intloko
onverklaard
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zuster

dadouta(76)

de oogen

ammesso(105)

neef

onétou(77)

de neus

imphomlo(106)

kind

yan(78)

de mond

umlhoumo(107)

liefde

t'handa(79)

de ooren

t

haat

zondoa(80)

den hals

inttamo(109)

verachting

aggendao(81)

de keel

unctcala(110)

jaloersheid

bensibitcoello(82)

de borst

sifouba(111)

ik bemin u

dem tthanda(83)

de borsten

ibhellee(112)

hy haat my

deat zondona(84)

de hand

is lzanga(113)

ik veracht hem

deaggendao(85)

de beenen

immeleuzée(114)

slapen

lalaa(86)

de rug

intcolo(115)

opstaan

soeca(87)

de lendenen

um lshana(116)

zitten

sllala(88)

zien

bona(117)

leggen

oeslleese(89)

aanzien

t

denken

comboula(90)

voelen

scl sela(119)

(105)
(76)
(106)
(77)
(107)
(78)
(108)
(79)
(109)
(80)
(110)
(81)
(111)
(82)
(112)
(83)
(113)
(84)
(114)
(85)
(115)
(86)
(116)
(87)
(117)
(88)
(118)
(89)
(119)
(90)

zinzeébee(108)

cangela(118)

ameso, tans amehlo
udadewethu (ons suster)
impumlo
onverklaard
umlomo
unyane
izindlebe
thanda, ww. (liefhê)
intamo
-zonda, ww. (haat)
umqala
onverklaard
isifuba
vgl. ikhwele (jaloesie)?
ibele (vrouelike bors)
ndiyamthanda (ek bemin hom)
isandla
ndiyazondana (ek haat: wederkerig)
imilenze mv. van umlenze
onverklaard
vgl. iqholo (bo-rug)
-lala
umhlana (rug)
suka
-bona
hlala
-khangela
uhlezi (hy sit)
onverklaard
-khumbula (sig herinner, onthou)
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Hollandsch
stinken, ruiken

Kaffers

Hollandsch
zy zyn

Kaffers

een leeuw

gon djama(121)

een tyger

eenguée(122)

ik heb

dy nay(146)

luipaard

sllosy(123)

gy hebt

um ajo(147)

buffel

yn djaaty(124)

hy heeft

ynasoquolo(148)

olyphant

yn zofe(125)

wy hebben

seenajotina(149)

zeekoe

imphoubou(126)

gl. hebt

seenajosonké(150)

jakhals

imphongoutzy(127)

zy hebben

ynasozonke(151)

wolf

imhouca(128)

aap

imcao(129)

ik drink

dy assela(152)

baviaan

imphenée(130)

gy drinkt

um assela(153)

eland

imphose(131)

hy drinkt

assela(154)

bok

e

leboussy(132)

wy drinken

le assela(155)

springbok

lybathy(133)

gl. drinkt

ny assela(156)

blauwbok

ep-pathy(134)

zy drinken

z'assela(157)

(145)
(120)
(121)
(146)
(122)
(147)
(123)
(148)
(124)
(149)
(125)
(150)
(126)
(151)
(127)
(128)
(152)
(129)
(153)
(130)
(154)
(131)
(155)
(132)
(156)
(133)
(157)
(134)

eanoucoa(120)

abantou(145)

abantu (mense, of: dit is mense)
iyanuka (dit stink)
ingonyama
ndinayo (ek is daarmee, het dit)
ingwe
unayo (jy is daarmee, het dit)
vgl. ihlosi (felix serval)
onverklaard
inyathi
sinayo thina (ons is daarmee, het dit)
indlovu
sinayo sonke (ons almal het dit)
imvubu
zinaso zonke (hulle almal het dit)
impungutye
incuka (strandwolf)
ndiyasela
inkawu
onverklaard
imfene
uyasela
impofu
siyasela
imbuzi
niyasela
onverklaard
ziyasela
iphuthi (blou duiker)
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een oss

incaby(135)

ik heb gedronken

cand assela(158)

een hond

eenja(136)

drinkt gy

de assela(159)

een paard

yhaarc(137)

hebben zy
gedronken

een schaap

ynfou(138)

een papegaai

zyconenée(139)

cabasselana(160)
zullen zy drinken

yagosselana(161)

drinken

sela(162)

Conjugatien
ik ben

dy co(140)

een

eenyé(163)

gy zyt

um tou(141)

twee

zimbeeny(164)

hy is

goe je(142)

drie

zintaté(165)

wy zyn

cassaja(143)

vier

zeené(166)

gl. zyt

cabaya gabo(144)

vyf

zineano(167)

(158)
(135)
(159)
(136)
(137)
(160)
(138)
(161)
(139)
(162)
(163)
(140)
(164)
(141)
(165)
(142)
(166)
(143)
(167)
(144)

kandasela, tans kendasala (ek het eenmaal gedrink)
inkabi
ndiyasela (hier antwoord op die gestelde vraag, kyk (152))
inja
ihashi
ka baselana. Vgl. (158) -ana, wederkerigheidsuffix (die een met die ander)
imvu
(zi, ba, ens.) yakuselana
isikhwenene
-sela
inye
ndikho
zimbini
umntu ('n mens, of: dit is 'n mens)
zintathu
nguye (dit is hy)
zine
onverklaard
zinhlanu
onverklaard;
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Hollandsch
zes

Kaffers

zeven

tomnotaat(169)

agt

tonnoayeene(170)

negen

tuamnumyée(171)

tien

leess hung(172)

elf

zeefangaynyée(173)

twaalf

leefangbeeny(174)

twintig

amashoumomabeeny(175) spiegel

zintantaat(168)

Hollandsch
dertig

Kaffers

veertig

amashoumomaeene(177)

honderd

ecolou(178)

papier

nauty okobalo(179)

amashoumomatate(176)

nauty okobonelo(180)

My blyft overig om van de wapenen der Kaffers te spreken. Men zal hier voor
reeds gelezen hebben hoedanig zy hunne schilden bereyden; in oorlogtyd is deeze
afweering zeer nuttig, als zynde door de zon zoo stevig en hard geworden dat zy met
de zelve een pyl en hassagay of kirry, en ik gelove zelfs een musquetkogel zouden
kunnen afweren; zy dragen dit schutsel aan de linke arm, zynde er aan de binnen
zyde van het schild houvasten door de welke zy den arm steken.
De hassagay, het voorname wapen der Kaffers, bestaat uit een tweesnydend en by
wyze van een pyl toeloopend plat yzer met een dito staaf, te samen circa veertien
duimen lang. Deze yzere spies is met peezen van dieren bevestigd op een na onderen
spits toelopende ronde, zeer buygsame spar of lat, circa een pink dikte en vier à vier
en een halve voet lengte hebbende. Elke Kaffer draagd tien à twaalf zulke hassagayen
in zyn linke, en by gebruik neemd hy een der zelve in zyn regter hand, en voortlopende
werpt hy met den arm boven zyn hoofd uitgestrekt, deze spies met alle kragt,
boogsgewyze na zyn vyand, die hy dog zelden op meerder dan zestig à tachtig passen
afstands met voordeel kan treffen. Zy bezigen dit wapen met veel gevolg op de jagt,
wyl zy het wild van naby bekruipen gewisse worpen doen en het zwaarste wild zoo
als olyphanten, buffels, tygers enz., vellen. Deze jagt doen zy dog gemeenlyk met
eene geheele horde en nimmer alleen.
De kirry, een ander wapen eenige overeenkomst met een knods hebbende, is een
ronde stok een vinger dik en drie voeten lang, aan welks eene eynde een ronde bal
gegroeyd en verder door konst gesneden is. Zy gebruyken dit als men man tegen
man stryd, en brengen zich met deze knods vreeslyke slagen toe; handig weten zy
(176)
(168)
(169)
(177)
(170)
(171)
(178)
(172)
(173)
(179)
(174)
(180)
(175)

amashumi amathathu
zintandathu
ou telwoord, nie meer bekend, tans isixhenxe, vreemde woord
amashumi amane
ou telwoord, onbekend, tans isibozo
ou telwoord, onbekend, tans ithoba, isithoba
ikhulu
lishumi (dit is tien)
tans: ishumi nanye
nauty? + okubhala (om te skryf)
lishumi nambini
kyk (179); okubonela (om mee te sien).
amashumi amabini
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vogels en klein wild met deze kirry dood te werpen. Zeldzaam missen zy hun doel,
mits het niet boven dertig à veertig passen, hetzy stilzittende of hun voorbylopende,
verwyderd is.
Men zal gewis vragen hoe bekoomt den Kaffer yzer en hoe bewerkt hy het zelve
tot hassagayen; eensdeels hebben zy zeer veel yzer zorgvuldig gesloopt van de
menigvuldige op hunne kusten jaarlyks strandende schepen; twedens ruylde en stalen
zy het zelve tot hier toe van de Colonisten, en eyndelik bezitten zy rotsen in welke
yzer genoeg voor handen is, zoo als wy stukken natif yzer van twee honderd ponden
zwaarte gezien hebben, en waar van stalen te

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

140
Kaapstad voor handen zyn. De wyze van smeden is zoo vernuftig uytgedacht dat het
alle denkbeeld te boven gaat. Men weet dat de mieren en vooral de witte mieren zeer
groote termittes maken, waar van zommige, vier voeten boven de grond verheeven,
zoo hard zyn, dat men met yzere mookers en bylen werk heeft dezelve te verbryzelen.
Het aard varken of den zoogenaamde miereter weet de versch gebouwde woning der
mieren van de oude te onderscheiden, en maakt met zyne scherpe nagels een gat in
een der zyden, om aldus de mieren tot zyn voedsel te bekomen, hollende den
miershoop van binnen geheel ledig.
Het is nu zulk een uytgehaalde miershoop die de Kaffer gebruykt tot het smeden
zyner hassagayen; hy boord vlak aan de overzyde van de opening een klein rond gat,
en steekt door het zelve een uytgehold schapen mergbeen aan welks andere zyde een
groote ledere zak stevig en luchtdigt word vastgemaakt by wyze van een blaasbalg,
hebbende een houte klep om lucht in te vangen. Den oven aldus toegesteld en van
binnen zeer heet gestookt zynde, leggen zy het yzer in den zelven, de grootste opening
met steene en kleyaarde toestoppende, zoodanig dat er alleen plaats blyft om het
vuur het onderhouden en de trek te bevorderen. Als het yzer door lang stoken tot
smeltens af gloeyend is, werken zy het na buyten op een groote platte klipsteen, en
beuken met groote ronde steenen aan houte stokken vastgemaakt zoo lange op het
yzer, tot het eene plaat word, als wanneer zy het in lange reepen met scherpe steenen
doorslaan, en voorts geheel met kleindere ronde steenen bewerken tot het de gedaante
der hassegaay gekoomt. Het slypen is te eenvoudig om er hier van te spreken.
De Kaffers zyn zeer gesteld op alle soorten van snuysteryen. Spiegeltjes, coralen,
vuurslagen, platte kopere knopen, messen, scharen, zyn hun alle een rykdom, een
scheermes boven al stellende. Wy hadden eene groote menigte van alle deze goederen
by ons, en maakte veele onuytsprekelyk gelukkig door geschenken en ruylingen
tegens yvore armbanden, ringen, hassagayen, kirry's enz.
De vrouwen bragten ons zeer kunstig gevlogtene mandjes ter ruyling; deze
maandjes zyn zoo dicht gevlogten, dat zy er in melken, en vochten in bewaren.
Vreedsamer, gedienstiger menschen als deze natie leven er niet; altyd tevreden,
zelfs dan als men hunne bedelaryen afwysd. Wy hebben gedurende ons verblyf
tusschen de Kaffers geen schyn van ongenoegen gehad, en het deed ons wezendlyk
leed hun zoo spoedig te moeten verlaten. De tyd liet ons dog niet toe langer te toeven.
Ik scheide dus ook van hun om tot het dagverhaal myner reize terug te keeren.

[25 Juni 1803]
ZATURDAG den 25e JUNY. Deze morgen nam Coenraad de Buis afscheid van den
Generaal, en keerde naar zyn verblyf in Kafferland, om zodanige schikkingen in
zyne zaken te maken, die hem spoedig in de Colonie zoude doen terug komen.515
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Vgl. oor De Buys se getalm om na die Kolonie terug te keer, sy korresp. met J.W. Janssens
en majoor Von Gilten (B.R. 6, pp. 105-106, 185-188 en 189-191; B.R. 40, pp. 38, 105,
133-135 en 185).
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Wy namen ook onze verdere reize aan, rydende door de zelfde weg welke wy
derwaards gekomen waren. De commandanten Linde en Human schoten een jonge
fraaye eland, van welke zy de Generaal een stuk zonden.
Den eland gehoord tot het geslagt der antilopes van het grootste soort;516 deze
dieren worden zeer zwaar en wegen soms zeven à achthonderd ponden. By al dat
gewicht blyven zy uitermate vlug, en men heeft zeer veele moeyte om te paard by
een trop elanden te naderen; den eland gelykende in zyn bouw zeer veel naar het
hartebeest; de bulle dezer dieren heeft een schoone Isabella couleur met zwarte
extremiteiten. Zyne verdediging bestaat in twee lynrecht opgaande spitse horens
soms ter lengte van twee en een halve voet. Het gebeurt wel eens dat wanneer een
eland aangeschoten is, en zodanig gedrongen word dat hy zich met de vlugt niet kan
redden, hy met gevelde hoornen op den jager toeloopt, die by zulke gevallen best
doet plaats te maken en den doortocht voor het dier te openen. De thans geschotene
eland had byna de hoogte en het gewigt van een oss, en was by lange na niet
volwassen.
Een ribstuk diende ons heden ten middagmaal aan een klein riviertje, dog de sterkte
wind joeg het vuur weldra na het omliggende droog hooy en houtgewas, en
veroorzaakte een groote brand. De landlieden hadden aan een andere zyde ook vuur
gemaakt, en het was hun even als ons gegaan. Deze twee vuuren werden door den
wind spoedig na elkaar gedreven en zoude zonder de vigilantie der boeren, byna
paarden, ossen en wagens verbrand hebben. Er werd in alleryl opgezadeld om te
vertrekken, maar de brand liep zoo gezwind dat wy dog een zadel en eenige tuygagien
en ik myn sabel aan de vlamme moesten overgeven. Een dragonders patroontasche,
welke iemand reeds half verbrand nog uithaalde, was vol patroonen en hoe zeer het
papier van een patroon reeds geschroeyd was, wilde het geluk nog dat zy onbeschadigd
weder te voorschyn kwamen. Ik kreeg insgelyks myn sabel zwart gebrand terug,
maar dragon en koppel517 waren tot asch geworden.
Een uur voortgereden zynde hadden wy een ander gezicht, een wolk van
springhanen die wel een quart uur lang was, en dus millioenen dezer vernielende
insecten bevatte, regende ronds om ons, wordende met kragt door de wind
voortgedreven. Wy konden byna niet voortkomen zoo geweldig snorde zy tegen en
voor onze paarden, zoodat wy genoodzaakt waren aftestygen, en in onze mantels
omwonden, voor over met het aangezicht tegens de paarden te leunen. Toen de
zwerm, die de gantsche lucht als met een wolk bedekte, na verloop dan meer dan
een uur was overgevlogen, zegde ons de landlieden dat deze dieren in de cours die
zy houden geheele streken kooren en graanlanden verwoeste. Dit kwam ons niet
wonderlyk voor, want toen wy weder voortreden, was de grond weinigstens een quart
voet bedekt van de springhanen die
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Taurotragus oryx oryx (Pallas). Volgens Lichtenstein Antilope oryx Pallas.
Swaardkwas van silwerstof en swaardkoord.
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vermoeyd waren nedergevallen, en nu door onze paarden wierden vertrapt, dat wel
een sapperige dog gansch geene smakelyke tydkorting was. De by ons zynde
Hottentotten waren dog in tegenoverstelling van ons zeer greetig geheele zakken
dezer lelyke gediertens optezamelen, welke des avonds zeer smakelyk tot onzer aller
walg aan houte speetjes geregen, voor het vuur gebraden, hun tot een vrolyk gastmaal
verstrekte. Wat zyn de smaken verschillende.
Het was circa vyf uuren toen wy aan ons nagtverblyf, de t'Conab Rivier, afzadelde.
De Gouverneur schreef des avonds twee brieven518 aan de commandanten Botha en
Van Royen, als zullende op morgen naar hunne woningen terug keeren, hun Ed.
daarby voor hun vrindelyk geleide bedankende.

[26 Juni 1803]
ZONDAG den 26e JUNY. Wy vertrokken dezen morgen vroegtydig van hier, en
hielden de weg welken wy by onze komst in Kafferland gekomen waren, tot aan de
Kaga Rivier,519 daar wy ons middagmaal hielden. By ons vertrek van daar namen wy
afscheid van de twee commandanten Botha en Van Royen benevens de jonge lieden
tot hunnen commandos behorende. De commandanten waren aangedaan en het speet
ons ook van onze zyde, te meer daar de Gouverneur in alle opzichten reden heeft
over de hubsche inschikkelyke beleefdheid zoo der twee hoofden als van de jonge
luy in het generaal tevreden te zyn. Zy namen de weg over het Kookhuis links af,
toen wy regts de Kaga een tyd lang terzyde hielden.520 De commandanten Linde en
Human verlieten ons ook dog zullen ons op Graaff Reinet weder inhalen.521 Hunne
ossen waren te veel afgemat om deze omweg mede te doen. Wy sloegen des avonds
onze tenten op eene schoone vlakte aan den voet van een hooge berg in de nabyheid
van een klein riviertje zonder naam, zynde eene verlatene plaats aan Prinsloo
uitgegeven tydens de opstand te Graaff Reinet.522 Wy hopen aldaar te ont-
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B.R. 93, nr. 32, J.W. Janssens, Kafferland in het Camp aan de Koonap Rivier, 25.6.1803/P.R.
Botha, Commandant Generaal, waarin die Goewerneur dank betuig teenoor Botha (wat weens
familiebelange na huis moet gaan) en meld dat hy verder kon reis ‘zonder aanmerkelyke
bedekking te behoeven.’ Botha word gevra om aan sy ‘hubsche Jonge Lieden’ van sy
kommando, dank oor te bring, en ontvang self die kompliment ‘dat ik in alle Uwen daaden
en gesprekken niet opgehouden heb de eerlyke weldenkend man te ontdekken...’ Vgl. ibidem,
nr. 33, J.W. Janssens/P.H. van Rooyen, 25.6.1803, van ongeveer dieselfde inhoud.
Waarskynlik dieselfde kamp waar op 17 Junie oornag is, enkele myl suid van Bedford,
ongeveer die uitspanning by Kobasmond (Vgl. Afdelingskaart Bedford, 1900).
Oor die huidige spoorweg, wes van Bedford, in die rigting van Daggaboersnek.
Die kommandante sou die geselskap nie kon ‘inhaal’ nie, wel inwag omdat die Goewerneur
noord na die teenswoordige Cradock sou reis en vandaar na Graaff-Reinet, terwyl die
kommandante 'n korter roete weswaarts volg.
Nie met sekerheid vas te stel nie, maar waarskynlik Vleyplaats by die Droogerivier. Die ou
pospad het oor Vleyplaats noordwes geloop oor Blaauwkrans (aan Baviaansrivier) na
Daggaboersnek en verder oor Vaderlandsche Wilgeboom en Blaauw Heuvel, albei aan die
Krommerivier (Vgl. Statutes of the Cape of Good Hope, First Parliament, 1854-1858, p.
351). Die Prinsloo hier vermeld, is Joachim, gedoop 7.7.1754 en op 1.9.1782 getr. met Aletta
van Staden (G.R. III, P-Z, p. 89 en V.R.V. 18 (Van Reenen), p. 200, voetn. 223).
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dekken by welke gelegenheid men op het denkbeeld is gekomen, de uitgave van
plaatsen zo verre over de Groot Visch Rivier uittegeven.523
Deze avond word een zeer buitengewoone groote heldre blaauwe kring om de
maan ontdekt; een ieder onzer getuigde zulks nimmer meer gezien te hebben.

[27 Juni 1803]
MAANDAG den 27e JUNY. Zeer vroeg in de morgen zadelden wy en vervolgden
onze reize. De weg liep door een menigte losse klippen. Wy hielden meest cours
naar het noord-ten-westen; onderwegen vonden wy een menigte landlieden met hunne
huishoudingen, vrouwen, kinderen en een ontelbare menigte vee. Deze lieden trokken
alle naar hunne verlatene plaatsen en hielden zich thans by troepjes aan
onderscheidene riviertjes gelegerd.524 Het maakte ons alle een aangenaam gevoel
weder onder de menschen te komen. Het gezicht van deze terugkeerende, de legging
hunner legers en de verzameling van een menigte vee, gaven ons een byzonder
genoegen. Zy onthaalden den Gouverneur welke met zyn gezelschap aan allen een
bezoek deed, zeer heusch op melk, versch brood, en wat zy maar konden. Des avonds
kwamen wy weder by eenige dezer lieden en wel by Jacobus Erasmus,525 welke met
zyn gezin aan de Kromme Rivier was leggende. In de nabyheid dezer stroom sloegen
wy ons leger neder.
Den burger Johannes Bezuydenhoudt van welke voorens is gesprooken, bevond
zich hier en kwam op verzoek van den Generaal in zyne tent. De Gouverneur
onderhield hem over de tegens hem ingebragte beschuldigingen nopens de moord
aan een Kaffer gepleegd, maar hy ontkende ten sterkste in die zaak de hand geleend
te hebben.526 Wy vonden hier ook een Engelsche Deserteur, sints acht jaren by de
boeren in het land zwervende, dog aangezien deze man zich thans wel gedroeg, en
met de dochter van een Colonist getrouwd was, gaf den generaal hem verlof zig in
de Colonie optehouden mits zich aan den Land Drost van het district Graaff-Reinet
aangevende.527
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Sien oor die plase oos van Groot-Visrivier die opmerking van D.G. van Reenen (V.R.V. 18,
p. 198).
Die talryke takriviertjies wat van alle kante in Baviaansrivier vloei en verder noordwaarts
agter Daggaboersnek.
Wie die ‘Jacobus Erasmus’ van die handskrif kon wees, is nie vas te stel uit die talryke
Erasmusfamilie nie (G.R. I, A-J, pp. 216-220) waar verskeie moontlikes met die naam Jacobus
voorkom. Sien ook G.M. IV p. 173 (voetnoot) waar sprake is van ‘Jacob Erasmus wiens
plaats legd op de Bruintjes Hoogte.’
Van Reenen se joernaal (V.R.V. 18, p. 200) het 'n ander weergawe: ‘...Wy arriveerde deze
dag by Cornelis Botha’. As hy gelyk het, moes dit Cornelis Botha, ged. 23.11.1742, gewees
het (G.R. I, A-J, p. 96).
Die verklaring van Johannes Bezuidenhout (supra voetn. 486) is dus waarskynlik op 26.6.1803
afgelê.
Vgl. G.M. IV, p. 173, waar die deserteur, sonder opgawe van bron, in 'n voetnoot aangegee
word as Thomas Keaw, 'n Engelsman uit Londen, wat op 16.10.1795 in Valsbaai van 'n
Engelse skip gedros het en later by Jacob Erasmus tereg gekom het.
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[28 Juni 1803]
DINSDAG den 28e JUNY. Heden vorderde wy vier uuren met de ossewagens meest
cours naar het noorden ten westen; onderwegen zagen wy weder een menigte
landlieden na hunne plaatsen keerende. Tegens elf uren circa togen wy over de Groote
Visch Rivier. Links van ons zagen wy de bergen van de Zwagershoek uit welke de
rechter spruyt van Klein Visch Rivier ontspringd, en voor ons uit de hooge
Zneeuwbergen, latende de Tarka aan de rechte hand schuyns voor ons uitleggen.
Tegens twaalf uren kwamen wy ten tweede male voor de Groot Visch Rivier, welke
wy echter niet overtrokken, maar aan welks oever wy uitspanden. Hier was de
legplaats van den commandant van Rensburg,528 ook gereed om naar zyne plaats te
keeren, met een menigte huishoudingen hier tegenwoordig.529 Deze lieden ontvingen
den Gouverneur allerbeleefdst. Zy nodigden het gezelschap ter maaltyd, en gaven
alles wat zy maar brengen konden.
De generaal kreeg wederom een verzoek van een gedeserteerd matroos en volgde
de gewone synosure waar by hun tot nadere beschikking werd veroorlofd zich in de
volkplanting op te houden.

[28 Juni 1803]
WOENSDAG den 29e JUNY. Den voorleden nagt en een gedeelte van den morgen
viel er veel regen hetwelk oorzaak was, dat wy pas ten half elf uuren van deze plaats
afreden. Wy togen de Visch Rivier twee malen over, en kwamen zonder iets
merkwaardigs gezien te hebben circa ten half drie uuren aan de plaats van Pieter van
Heerden.530 Dit is de eerste welke wy weder bewoond vonden. De Lieden onthaalde
ons byzonder goed, en voorzagen ons boven dien van eenige nieuwe provisien. Wy
vonden weder een Engelsch deserteur met wien de gewoone handelwyze werd gevolg,
en bleven hier overnachten.

[30 Juni 1803]
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Van Stadensdam, geleë aan die westelike oewer van Groot-Visrivier, net noord van die
teenswoordige spoorwegstasie Mortimer, en suid van die samevloeiing van die Tarka- en
Visrivier. Dit is op hierdie plaas dat Andries Stockenström (Jnr.) in 1812 tydelik as
onder-landdros van Graaff-Reinet sy hof gehou het voordat hy na die terrein van die huidige
Cradock verhuis het om daar 'n onder-drosdy te vestig. (Vgl. Aanwins 709 (Cradock), Kaapse
Argief, en brosjure van die Cradockse Feeskomitee, 1952).
Vgl. Van Reenen se beskouing oor die ontwrigting van die oorlog, waardeur 500 huishoudings
soveel gely het dat dit 15 jaar sou duur voor hierdie distrikte weer ‘in prosperiteit’ sou kom
(V.R.V. 18, p. 274).
Die plaas De Buffelskloof gel. langs de Vischrivier agter Sneeuwberg, van Pieter Schalk van
Heerden (Vgl. G.R. 14/17, p. 16 en Denis Smith, ‘The Story of Cradock’, in Eastern Province
Herald (Special Cradock Supplement), 24.3.1964).
Van Heerden is ged. op 13.11.1757, was drie maal getroud, en het 'n kroos van 17 kinders
gehad (G.R. I, A-J, p. 311). Die dorp Cradock is hier in 1812 aangelê en in 1814 sy huidige
naam gegee. (Vgl. Stockenström I, pp. 82-83).
P.S. van Heerden het ook op 9.4.1784 die plaas Doornrivier (tans o.a. CR 10.25, met
onderverdelings) op ordonnansie geneem (G.R. 14/17, p. 75). Die plaas lê sowat 11 myl
noordwes van Cradock.
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afscheid van onzen vriendelyke hospes en vervolgde onzen weg meest noordwaards
oprydende. Een uur gevorderd, kwamen wy aan de plaats van Pretorius,531 daar de
paarden wierden gevoederd, vervolgende toen onze reis. De weg was door de gevallen
regens zeer glad en slegt en somwylen zeer klipachtig. Wy zette weder over de Groote
Visch Rivier en zagen kort op deszelfs oever twee warme bronnen, wiens warmte
op den thermometer bevonden werd zeven en tachtig graden te zyn; veele lieden
gaan deze baden bezoeken tot herstel van hun gezondheid. Het water is zeer staal en
sulpherachtig en weldt met veel kragt na boven.532 Jammer is het dat het zogenaamde
bad niet beter zuiver word gehouden.
Reeds zedert gisteren hadden wy drie schoone reguliere533 hooge bergen in het
gezicht, vertoonende zich als zoo veele tafels. Men noemde ze ons de Spekbergen,
uyt hoofde aan den voet der zelven veele boomen van dien naam groeyen.534 Wy
togen tusschen twee der zelven en hielden aan den voet van de eene ons middagmaal.
De heer Barrow geeft op dat hy hier eenige stukken zeer zuyver salpeter gevonden
heeft.535 Wy beklommen de steile rotsen om ook naar dit voortbrengsel te zoeken, en
ofschoon wy geene stukken ontwaarden, waren dog de klippen hier en daar met een
dunne korst overtrokken, waar van wy eenige schilfers mede namen. Aan den voet
van de berg vond men ook hier en daar stukken bruine oocker.536
Menige malen zochten wy na de bergteekeningen537 der Boschjesmans maar vonden
niets dergelyks. Alle de lieden verzekerden tog, dat tusschen de afteekeningen van
dieren op alle de plaatsen daar zy te vinden zyn, den een-
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'n Uur se ry behoort die geselskap oor Driefontein tot in die omgewing van die huidige
spoorwegstasie Marlow aan Visrivier, op die plaas Rietfontein (tans SOM 4.43) te gevoer
het. Die bewerkers van die Van Reenenjoernaal (V.R.V. 18, p. 203, voetn. 223) dui Petrus
Jacobus Pretorius as ordonnansiehouer aan, blykbaar dieselfde persoon as infra voetn. 590.
Maar daar is g'n rede om aan te neem dat dit juis hy was nie.
Die twee bronne is op die regteroewer (wes van die rivier), die sg. ‘hepatic wells’ van Barrow
se beskrywing (I, pp. 263-267) wat Paravicini geraadpleeg het. Volgens Barrow was die
temperature 88o en 87o onderskeidelik. Dit lê onderkant die teensw. dorpsdam van Cradock
en net suid van Marlow-spoorwegstasie en landbouskool. Vgl. oor hierdie
Karoo-swawelbronne, George Thompson, Travels and Adventures, pp. 34-36, oor sy besoek
in 1823 toe die onder-landdros van Cradock op Driefontein gewoon het en hom na die bronne
vergesel het. Ook Leslie E. Kent, Die Geneeskragtige bronne van Suid-Afrika, Stellenbosch,
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1952 (bylaag) waar die temperatuur as 84-88oC aangegee word.
Met plat of gelyke kruin.
Die spekboom, Af. Portucalaria afra; die Spekboom- of Spekberge, net wes van die
teenswoordige Cradock.
Die reisgeselskap het aan Doornrivier suidwes gedraai en was nou in 'n buurt waar plekname
soos Salpeterkop en Salpeterkrans tans nog aan die voorkoms van hierdie nitraatneerslae
herinner. Barrow noem dit ‘native nitre’ (I, pp. 309-310), en Egbertus Bergh benadruk in sy
Memorie van 1802 (B.H.D. III, p. 68) die belangrikheid van die inheemse ‘salpeteraarde’
by die vervaardiging van buskruit.
Oker of geelklei; aarde bevattende ysteroksied.
Rotstekeninge.
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hoorn538 en wel op de zelve wyze is afgebeeld. Coenraad de Buis ook met ons hier
over sprekende verzekerde in het Kafferland en de Tamboukiis land deze dieren
daar menigvuldig gezien te hebben. De Gouverneur beloofde aan hem welke er een
levend, dood of de beenderen er van, aan de Caap leverde, ter belooning een duyzend
ryksdaalders en een fraaye nieuwe wagen met twaalf der beste ossen bespannen.
Trots alle deze verzekeringen vlyen wy ons egter niet met de hoop, dit tot hier
onbekend dier aan de natuurkenners aan te bieden.
Naar de middag doorwade wy een spruytje van de Visch Rivier, de weg wierd hoe
langer hoe klipachtiger, tot wy tegens byna vier uren aan de plaats kwamen van W.P.
van Heerden539 leggende aan een fonteyntje dat maar tamelyk540 water voortbrengt.
Om een denkbeeld te krygen van een landhoeve op de Agtersneeuwbergen dient te
weten, dat men geen aarde te zien krygt door de groote menigte klipsteenen. Men
loopt gevaar om deerlyk te vallen, als men des avonds aan het huis komen wil. Instede
van gras en weide vertoonen zich biezen als het eenige groeyende aan het oog.
Rondsom omringd van style, hooge rotsen, kaal en onbloot van alle groen is de ware
schildering der plaats daar wy ons leger nedersloegen.
Den burger Martinus Pillier,541 de zelfde welke benevens Christiaan Steenman
onze drie Jagers deserteurs heeft geherbergt, kwam den Gouverneur paarden weder
vragen die deze schelmen hadden gestolen, by hunnen vlucht naar Kafferland. De
Generaal bragt hem het strafbare onder het oog om tegens de strengste wetten aan
deserteurs op te houden en te voeden. Hy gaf nog aan de Generaal kennis dat zich
op de plaats van C. Steenman542 twee deserteurs
538

539
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Latynse naam, unicornis, 'n fabeldier wat die gedaante sou hê van 'n perd (wit perd) met 'n
lang, gedraaide horing in die middel van die voorkop. (Sien opgawe van verskillende
betekenisse o.a. die heraldiese, in W.A.T. deel II, pp. 433-434). Behalwe Coenraad de Buys
het ook Pieter Lombard graag meegedoen aan die eenhoringverhale. (Vgl. V.R.V. 18 (Van
Reenen) pp. 166-167 met voetn. 194; ook V.R.V. 10 (Lichtenstein) p. 206). Barrow (II, pp.
312-318) verwys uitvoering na die mitiese gedierte.
Lees: W.J. van Heerden, Izakseun. Die plaas was Groene Valley geleë aan die noordekant
van die Pohlsrivier (tans nog Groen Vallei CR 9.29, net wes van Post Chalmers op die pad
na Graaff-Reinet). Die plaas is op 30.9.1798 op ordonnansie verleen aan Willem Jacobus
van Heerden (G.R. 14/17, p. 75). Hy was 'n neef van die Van Heerdenbroers, Izaak en Pieter
Schalk, Pieterseun, reeds genoem (vgl. voetnote 530 en 542), en 'n seun van Izaak, 'n jonger
broer van hulle vader. Hy is ged. 28.7.1765 (G.R. I, A-J, p. 313). By die uitgawe van Van
Reenen se joernaal is hierdie plaas verwar met Groenefontein van Izaak van Heerden,
Pieterseun, wat aan die suidekant aan Groenevalley grens maar nie op die roete van die
reisgeselskap gelê het nie.
Swakkerig.
Sien oor Pillier, supra voetn. 436.
Oor Steenman is niks verder bekend nie; volgens Van Reenen (V.R.V. 18, p. 202) was hy
'n soldaat wat ‘by het vorig Gouvernement met de overgaaf van de Kaap van het Guarnisoen
was weggelopen’ en toe kneg geword het op die plaas van Izaak van Heerden. Steenman se
‘plaats’ was dus dié van sy werkgewer, nl. ‘Groenefontein gel: op de Sneeuwberg wat in
1792 op ordonnansie geneem is deur Izaak van Heerden (Pieterseun), tans Groene Fontein
CR. 6.15 (Vgl. G.R. 14/17, p. 36). Izaak van Heerden, ged. 5.10.1755 en getr. op 2.6.1776
met Elsie Myburgh, was 'n broer van Pieter Schalk op wie se plaas Buffelskloof later die
dorp Cradock aangelê is. (G.R. I, A-J, p. 311 en supra voetnote 530 en 539).
Steenman se verblyfplek was waarskynlik nie meer as 5 myl suid van waar die Goewerneur
die nag van 30 Junie oorgebly het nie; dus kon die deserteurs die volgende môre daar besorg
word.
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ophielden. De Gouverneur maande ernstig aan, te zorgen dat deze twee lieden des
morgens by zonnenopgang in ons camp werden gevoerd. Hy vertrok dadelyk
belovende hier aan stiptelyk te voldoen. Een Engelsche deserteur van het 8e Regiment
Ligte Dragonders melde zich ook weder aan.

[1 Juli 1803]
VRYDAG den 1ste JULY.543 Ten half zes uuren deze morgen kwamen de hier
bovengezegde deserteurs in ons leger. De Kapitein Alberty en Luitenant Gilmer
namen dadelyk een informatie. Tegens half acht uuren reeden wy af.
Wy togen onderscheide malen over spruytjes van de Visch Rivier. Onder wegen
zagen en deden wy de plaats aan van eene Pretorius.544 De Gouverneur steeg een
ogenblik af, om de lieden te groeten, vervolgende voorts onze reis. Klippen en dorre
kaale gronden wisselde wy beurten onze weg af. Het land is zeer bergachtig en bestaat
uyt geelachtige kleiaarde welke met de gevallenen regens moeylyk te beryden zyn.
Tegens den middag kwamen wy aan de plaats van den Heemraad Louis Van Wyck545
en vonden aldaar eenige landlieden met hunnen vrouwen welke gekomen waren om
de Gouverneur te zien. Zy onthaalden ons vrindelyk, op het middagmaal, na het welk
wy afreden, tot onder de bergen, welke wy des anderen daags morgens moesten
overtrekken, aan de voet van welke wy ons eene vlakte uitzogten en ons leger
vestigden.
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Hier is in die handskrif ingevoeg Paravicini se akwarel ‘Graaff-Reinet en de Compas Berg’,
'n voorstelling wat gedeeltelik denkbeeldig is omdat dit die berg van glad te naby laat sien
met die dorp op die voorgrond.
Nie uitgeken nie. Die plase waarlangs daar gereis is, was o.a. De Klipkraal (tans SOM 4.71,
die huidige polisiepos Achtersneeuwberg), Klein Vischrivier en Vischgat (waar verskeie
spruite van Visrivier se boonste sytakke oorgetrek is), tans CR. 5.35, waaroor die grootpad
na Graaff-Reinet nog loop. Van Reenen (V.R.V. 18, p. 202) noem ook 'n Pretorius op wie
se plaas 'n warmwaterbron besoek is, maar dit was op 30 Junie, die vorige dag al, en net ná
die vermelding van Pillier en Steenman.
Louis van Wyk (ged. 9.5.1755, getr. op 27.10.1776 met Martha Bekker en hertr. op 9.11.1800
met Levina Catharina Steenkamp, wed. van B.J. Vorster) het op die plaas De Langekloof
gel. agter de Sneeuwberg gewoon. Hy het op ordonnansie gehad De Rietvaley agter
Sneeuwberg en (deur sy huwelik met die weduwee Vorster) Zeeker fontein gnd. de Spitsekop
(tans Langekloof en Spitsekop, SOM. Q.4.69 f. 230). Vgl. G.R. III, P-Z, pp. 631-632; G.R.
14/16, en G.R. 14/17, p. 78. Van Wyk was heemraad van Graaff-Reinet. Hy het Barrow op
sy plaas onthaal en Lichtenstein roem hom onder die waardigste en mees respektabele
koloniste (V.R.V. 11, p. 8). Teen 1825 was hy nog in die lewe, 'n baie vermoënde man wie
se oudste seun, Stephanus, veldkornet van Agter-Sneeuberg was. 'n Dogter was met Teuns
Kruger getroud, oom van die latere pres. S.J.P. Kruger (Vgl. George Thompson, Travels and
Adventures, pp. 40-41, en C.J. Uys, Paul Kruger, van die Wieg tot die Graf, Kaapstad, 1955,
p. 15.) Die kamp het waarskynlik enkele myle wes van die huidige poskantoor Spitskopvlei
aan die voet van die bergoorgang tussen Dassieshoogte en Wapadsberg gestaan.
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Wy komen thans aan geen nacht verblyf meer, of vinden er Engelsche deserteurs.
Hier weder kreeg de Gouverneur het gewoone verzoek, van drie dezer landlopers;
onder anderen ook van een soldaat van het Bataillon van Gordon546 welke alle
provisioneel werd vergund zich in die Colonie op te houden.

[2 Juli 1803]
ZATURDAG den 2e JULY. Deze morgen begonnen wy onze marsch welke langzaam
hellende de berg op ging547 over een redelyk gelyk pad, voor dat wy evenwel boven
waren werd het allengs steiler; wy ontdekten wel ras de zoogenaamde Compasberg
wiens driehoekvormige kruin ver boven al de anderen uitsteekt, en een fraaye
vertooning maakt.548
Afklimmende bleef deze berg zeer lange tyd rechts van ons zien; in de vlakte nog
een poos voortgereden zynde kwamen wy aan een waterspruitje, daar wy de
Commandant Van der Wald549 en een nieuw commando landlieden, benevens den
burger M. Pretorius550 aantroffen. Wy namen met elkanderen
546
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Waarskynlik word bedoel garnisoen van Gordon. Kol. Robert Jacob Gordon (1743-1795)
was bevelhebber van die troepe tot die oorgawe van die Kompanjiestroepe aan die Engelse
op 16.9.1795, maar daar was g'n bataljon wat sy naam gedra het nie (Vgl. Barnard, Hoofstukke
VIII-XI).
Daar was drie kategorieë deserteurs: eerstens, dié van die Kompanjiesbewind tot 1795;
tweedens, drosters uit Britse eenhede (1795-1803) en derdens, drosters uit Bataafse diens,
sedert Des. 1802. Blykbaar is die eerste twee kaders gekondoneer, maar deserteurs uit Bataafse
diens is streng gestraf en by geleentheid selfs in die openbaar gefusilleer (Vgl. P.B. Borcherds,
An Autobiographical Memoir, Kaapstad, 1861, p. 246).
Ongeveer die roete van die huidige pad oor Wapadsbergspas.
Die Kompasberg (8215 vt.) is 25 myl wes-noordwes van die nek van Wapadsberg. (Vgl. oor
die naamgewing, Barnard, pp. 343-344).
Johannes Petrus van der Walt (1749-1825), veldkommandant van die Tarka en Renosterberg,
was die tweede jongste van vyf Van der Waltbroers (seuns van die stamvader): Andries,
Hendrik, Tjaart (veldkommandant), Johannes Petrus en Nicolaas (infra voetn. 608). Volgens
sy sterfkennis (M.O.O.C. 6/3 (1825), Kaapse Argief) is hy op 7.10. 1749 gebore. Hy is ged.
op 8.9.1750 en getr. op 21.10.1770 met Alida Johanna Venter (G.R. III, P-Z, p. 559). Van
1771 word vir hom verskcie leningsplase aangeteken in die Tarka, agter Renosterberg, agter
Sneeuberg en aan Visrivier (Vgl. inskrywings in R.L.R. 78a; R.L.R. 41, p. 173 en G.R. 14/17,
p. 82).
In 1778 was hy aanwesig by die oprigting van die Plettenbergsbaken (Forbes I, p. 295).
Tydens die Graaff-Reinetse troebele het hy nog in die Tarka gewoon en 'n werksame aandeel
gehad aan die gebeure van 1799 en die oorlog van 1799-1802, maar hy het hom nie met die
opstandiges teen Maynier in 1801 enduit vereenselwig nie. Weens die vyandskap wat daar
teen hom in die Tarka ontstaan het, verhuis hy na Wolvenkop (noord van die huidige
Middelburg), waar hy in 1809 tydens Collins se reis nog was. (Vgl. Marais, pp. 101, 123-128,
136 en 147; ook Theal, Records II, pp. 390-392 en VII, p. 23). Oor sy plase noord van
Graaff-Reinet, infra voetnote 610, 615 en 645). Hy is op 27.7.1825 oorlede.
Marthinus Wessel Pretorius (geb. 19.10.1746, oorl. 29.9.1831), ged. 12.2.1747 en getr. op
10.4.1773 met Johanna Adriana de Beer, wed. van Joachim Koekemoer; hertr. op 12.11.1797
met Susanna Elisabeth Viljoen, wed. van Johannes Dewald Hattingh (G.R. III, P-Z, p. 75).
M.W. Pretorius en Susanna Viljoen se oudste seun was die latere Voortrekkerleier, Andries
Wilhelmus Jacobus Pretorius (geb. 27.11.1798) wat dus as seuntjie van 4½ jaar waarskynlik
tydens Janssens se besoek in die huis aanwesig was, tesame met sy broers Henning Petrus
Nicolaas (1800-1865) en Johannes Lodewyk Wynand (geb. 1.4. 1802). Die vierde broer,
Hercules Albertus (Bart) is gebore 7 weke na die besoek, op 22.8.1803. (Sien die
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het middagmaal en werden door M. Pretorius verzogt dat de Gouverneur op zyn
plaats wilde komen overnachten, waartoe besloten wierd, schoon er nog drie groote
uuren te ryden overbleven. Hier begon de weg een veel vrolyker uitzicht te krygen
als loopende voortduurend door een dicht begroeyd doorne en Carruboomen bosch,551
welke de beide oevers der Zondags Rivier zoomd.
Wy waren zeer naby de oorsprong van deze vloed en togen een menigte malen
over de zelve; na lang rydens stapten wy af op de plaats genaamd de Drie Koppen,552
gehorende aan bovengenoemde Pretorius. De togt van heden werd op dertien uuren
met de ossewagens begroot, ook kwamen deze eerst laat aan het nagtverblyf: wy
wierden hier zoo als overal met gulheid onthaald.

[3 Juli 1803]
ZONDAG den 3e JULY. Onze togt tot Graaff-Reinet niet zeer lang zynde, zaten wy
ten negen uuren op; weder een weg rydende als die van gisteren, namentlyk tusschen
zeer hooge style klippen op de donker begroeyde boorden der Zondags Rivier welke
wy weder onderscheide reisen doortogen, deze stroom zyn wy nu een en veertig
malen overgereden.
Circa op anderhalf uur van Graaff-Reinet ontmoete wy op eene plaats de weduwe
van den gesneuvelden burgercommandant Tjaard van der Waldt.553

551
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familie-Bybels met genealogiese gegewens van M.W. en A.W.J. Pretorius in die Ou
Transvaalse Museum, Boomstraat, Pretoria).
Karoodoring (Acacia giraffae); kareedoring (Lycium spp.).
De Drie Koppen geleegen onder de Sneeuwbergen (tans GR 3.17, waarop die spoorweghalte
Glenharry lê) is op ordonnansie geneem deur M.W. Pretorius op 5.8.1773 tesame met De
Klipkraal ten suidweste daarvan (nou Klipfontein, GR 3.2). Daarby het hy van 1772 ook
nog Elandsdrift (Elandskloof?) onder Sneeuberg, en Welgemoed (1787) geleë aan Sneeuberg,
op sy naam gehad. (Sien R.L.R. 78a; R.L.R. 41, p. 265; G.R. 14/17, p. 68 en G.R. 14/16,
Lys van agterstallige rekognisie, 1802). Die plaas Driekoppen is ongeveer 25 myl van
Graaff-Reinet geleë.
Tjaart van der Walt (1748-1802), vermaarde jagter, pionier en veldkommandant wat op
8.8.1802 tydens die oorlog teen Kôsa en Hottentotte aan die Kouga gesneuwel het. Hy is
gedoop op 30.3.1749 en getr. op 28.2.1768 met Anna Martha Venter; hertr. op 26.3.1786
met Maria Elisabeth Venter (G.R. III, P-Z, p. 557). Sy was die weduwee wat in 1803 deur
Janssens besoek is, moontlik op die Pretoriusplaas Broederstroom; die weduwee van Tjaart
se oudste seun, Michael Andries, was naamlik die tweede eggenote van die welgestelde
Petrus Jacobus Pretorius (infra voetn. 590).
Tjaart van der Walt het van 1768 af leningsplase op ordonnansie geneem, die meeste in
Agter-Renosterberg en die Sneeubergwyke. (Sien inskrywings by R.L.R. 42, pp. 180 en 760,
en R.L.R. 78a). Van 1789 het hy ook op ordonnansie gekry Nietgenaamd of Nooitgedacht
geleegen aan't warmebad boven d'oliphantsrivier waar hy van ongeveer 1790 sy woonplek
gehad het (Vgl. R.L.R. 42, p. 760). Die plaas (tans eiendomsplaas S.O.F. 4.79) lê 8 myl
noordoos van Uniondaleweg en 27 myl wes van Uniondale, naby Tooverwaterpoort se
warmbad. Drie dae na Tjaart se dood het sy weduwee aan genl. F. Dundas die tyding gestuur
en ten antwoord het Dundas op 9.10.1802 die plaas Nietgenaamd (of Nooitgedacht) as blyk
van hulde aan haar toegeken. (Vgl. mededelings deur ds. H.C. Hopkins in Die Huisgenoot,
8.6.1951, pp. 66-67, en 18.1.1952, pp. 43 en 63.)
Die doel van Goewerneur J.W. Janssens met hierdie besoek aan die wed. Van der Walt was
om Dundas se toekenning mondeling te bevestig. Op 5.7.1803 het hy dit ook skriftelik gedoen
(Sien B.R. 93, nr. 37, Janssens/wed. Van der Walt, met besluit om ‘erflik toe te staan en te
vergunnen de Veeplaats Nietgenaamd of Nooitgedacht...’
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De Gouverneur deed haar een bezoek. Weldra reisde wy verder en werden digt by
het dorp komende door drie heemraden verwelkomt. Deze lieden hadden een ordentlyk
aansien en waren reeds bejaard.554 De Kapitein Alberty welke vooruit gereden was,
om eenige schikkingen te maken, kwam aan het dorp den Gouverneur tegemoet. Het
geschut (drie metale 2- ponders ) begroete den Gouverneur met een en twintig
schoten toen zyn hoog Edele deze residentie intrad.555
De burgercommandant Gerots556 benevens de voornaamste heemraden, veldcornets
en burgers ontfingen den generaal aan de Drostdy (een niet fraay echter bewoonbaar
leeme huis).557 Na het middagmaal dat de burgers uit alle hoeken van het dorp met
goeden schotels voorzagen, ging zyn Edele een wandeling doen. Het dorp bestaat in
een eenige lange straat, ter wederzyde met huyzen en tuinen bebouwd, staande de
Kerk aan het hoofd van de zelve; het gehugt legd ingesloten tusschen hooge bergen
aan welkers voet de inwoonders nog eenige ruimte hebben, om tuynen aan te leggen:
wyn,
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Benewens Louis van Wyk (wat reeds onderweg ontmoet is) was die ander heemrade die
volgende:
1. Barend Jacobus Burger(s), ged. 22.8.1747 (G.R. I, A-J, p. 132). Sy plaas was
Rhenosterfontein, infra voetn. 679) en in die anonieme memorie G.M. IV, p. 215, word hy
onder die ‘zeer intriguante Characters’ geplaas.
2. Michiel Christoffel Dippenaar (28.5.1755-22.4.1809), van De Twee Fonteinen aan
Klein-Sondagsrivier onder die Sneeuberg (G.R. I, A-J, p. 188; Doodregister (Apr. 1808-Mei
1848) Graaff-Reinet 8/1, N.G. Kerkargief, Kaapstad, en G.R. 14/16, Lys van agterstallige
rekognisie, 1802).
3. Andries Adriaan Smit (1741-23.9.1814) wat 'n plaas aan Landdrostrivier in die Camdebo
bewoon het. In die anonieme memorie van 1803 (G.M. IV, p. 214) word hy aangegee as ‘een
zeer slegt subject’ met aantyging dat hy Hottentotte mishandel. (Vgl. oor hom Doodregister
(Apr. 1808-Mei 1848) Graaff-Reinet 8/1, N.G. Kerkargief, Kaapstad; en G.R. 14/12 (Lys
van plase, 1786).
4. Christiaan Jacobus Liebenberg, ged. 10.4.1762, wat blykbaar nie in Graaff-Reinet opgedaag
het nie. (Vgl. G.R. II, A-O, p. 218 en supra voetn. 489).
Volgens Janssens ‘de gewone kruit verbrandende eerbeweisingen’ (B.H.D. III, p. 239). Van
Reenen vermeld egter dat 'n Pruisiese oudsoldaat, Georg Friedrich Werner, wat wou meedoen
met sy eie ‘klyne stukjes canon’ sy eie kleinseun deur die ontploffing van sy kruithoring lelik
verbrand het. (V.R.V. 18, p. 204 en Hoge(a) p. 436).
Veldkmdt. Friedrich Carl David G(e)rotz (geb. 2.4.1739, oorl. 15.4.1828), 'n Swabiër uit
Stuttgart wat van 1767 aan die Kaap in Kompanjiesdiens was. Van 1776 woon hy in die
toekomstige distrik Graaff-Reinet en verkry in 1789 burgerregte. Hy word ‘nasionale landdros’
van Graaff-Reinet in 1795 en bly aan as ‘provisionele’ landdros tot F.R. Bresler kom. Na
die ‘Maynier-rebellie’ van 1801 neem hy waar as burgerkommandant en substituut-landdros.
Hy was 'n gerespekteerde man by sowel die Britse as Bataafse bewind. Vgl. oor hom o.a.
Hoge(a), pp. 123-124; Barrow I, p. 192; Theal, Records I, pp. 210-211 en V, pp. 6-8;
Doodregister (Apr. 1808-Mei 1848) Graaff-Reinet 8/1, N.G. Kerkargief, Kaapstad.
Die eerste drosdy wat aan Kerkstraat skuins teenoor die huidige Drosdy-hotel gestaan het.
Die hotel self is die veranderde tweede drosdy wat na 1804 volgens aanwysings van L.-M.
Thibault opgerig is. Vgl. Barrow se ongunstige beskrywing van die eerste drosdy (I, p. 113).
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welke taamelyk goed is, en koorn, zyn de voornaamste voortbrengsels van het
district.558
Hoe zeer wy op den 30e Juny aan de Spekboombergen geen salpeter vonden, wierd
ons echter verzekerd, dat er veel klippen zyn daar men het vind; de grond welke wy
gisteren en heden over-reden schynt zeer veel te bevatten, als zynde de oppervlakte
met dit voortbrengsel gelyk als met een dunne sneeuw overdekt.559

[4 Juli 1803]
MAANDAG den 4e JULY. De Gouverneur werd dezen dag door een menigte
bedienden en burgers der Colonie bezogd en sprak met hun lange tyd over
onderscheidene belangens; twee leden van de kerkenraad verzogten zyn Edele de
ontredderde staat van de kerk te willen in oogenschyn nemen. Een dezer, oude Coetzee560 genaamd, scheen aan den Gouverneur toe een zeer redelyk mensch te zyn,
die de oorzaken der rampen van zyn land gevoelde, en gaarne wilde medewerken
tot het herstellen der bestaande oneenigheden.
De Generaal voldeed dan aan het verzoek en ging onder hun geleide de kerk
bezigtigen. Wy vonden het gebouw van binnen zeer verwaarloosd, en in een
zoodanigen staat als gewoonlyk gebouwen zyn, die sterk en niet zindelyk door troupen
onderwoond zyn geweest, zonder dat er echter aanmerkelyke groote schade aan was
geschied.561 De inwoonders van dit district zyn de eygenaars en stichters van het
gebouw, en het is natuurlyk dat zy verlangden dat het zelve weder in order werd
gebragt; alleenlyk schenen zy niet te begrypen dat diegeene welke geoorlofd
hadden dat men de kerk tot een cazerne gebruikte ook die waren, welke dit herstel
moesten bekostigen.
Een menigte burgers waren mede in de kerk gegaan. De Gouverneur nam wederom
deze gelegenheid waar om hun zyne en des Gouvernements inzichten aan den dag
te leggen, vermanende hun ten sterksten om dog onderlinge
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Vgl. eietydse beskrywings van die dorp: Barrow I, p. 113 e.v.; Van Reenen, met opmerkings
oor die distrik (V.R.V. 18, pp. 220-224); Lichtenstein (V.R.V. 10, pp. 452-468) met uitvoerige
verwysing na die politieke troebele, en Burchell II, pp. 102-104.
Die handskrif laat onvermeld die vier gevalle van deserteurs wat op 3.7.1803 aangemeld is
(G.M. IV, p. 177).
Waarskynlik Gerrit Lodewyk Coetzee, kerkraadslid, wat in Febr. 1802 een van die
ondertekenaars was van die protes teen die skending van die Graaff-Reinetse kerk deur
inkwartiering van Hottentotsoldate. (Vgl. Spoelstra II, pp. 510 en 615).
Die rede vir die besigtiging van die kerk, was die bewoning en vernieling van die gebou deur
die nie-blanke troepe wat in 1801 tydens die verset teen die kommissaris H.C.D. Maynier
na Graaff-Reinet gestuur is. In die protes wat tot die waarn. goewerneur, genl. F. Dundas,
in Febr. 1802 gerig is, word met verbittering verklaar dat die godshuis dien ‘meer tot een
spelonk en huisvesting van alle euveldaaden, en tot lijfsberging zelfs van die, die euveldaaden
begaan hebben...’ as vir die doel waarvoor dit opgerig is; dit gelyk meer op 'n ‘paerdestal’
en 'n ‘hoerhuis’, met alle meublement en boeke verniel. (Spoelstra, II, pp. 613-615 en
Janssens/De Mist, 7.7.1803, B.H.D. III, pp. 241-242). Die kerk was die tweede en pas in
1801 voltooi; die eerste het afgebrand in 1798; die derde (huidige) is in 1886 eers in gebruik
geneem (Vgl. Ons Kerk Album, Kaapstad, 1916, pp. 40-41).
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geschillen te vereffenen en eensgezind het algemeen belang te behartigen zonder het
welke zulks niet mogelyk is.
Onder anderen bragt de Gouverneur hun ook onder het oog dat wanneer de
omstandigheden het vereischen om troepen ongelukkiger wyze in de kerk als het
grootste gebouw te moeten logeeren, en hier door eenige schaden ontstaan, men dan
met geen recht kan vergen dat, of magistraat, of kerkenraad, of hoofdbeampten de
kosten zouden dragen, want dat het gebruik van kerken tot die eindens in Europa in
de laatste jaren, zoo veel honderden malen was geschied dat men iets van dien aart
als niets buitengewoon meer rekenen konde; en dat zoo het Gouvernement al konde
besluiten tot het bekostigen van dergelyke rampen, zulks dan nog nimmer geschiede,
wanneer de regering genooddrongen werd troepen na eene plaats te zenden, om daar
plaatshebbende onlusten tusschen de ingezetenen te dempen en de inwendige rust te
herstellen, gelyk hier het geval was geweest.
De twee lieden der Kerkenraad, schenen en betuigden dat hunnen gedachten ook
in dier voegen waren, en vroegen blootlyks of zy konden beginnen met de herstelling;
de Generaal rade hun, hiermede, zoo zulks wezen konde nog twee à drie maanden
te wagten tot zy wisten welke schikkingen omtrent dit district gemaakt en welke
kerkelyke bediendens hun zoude gezonden worden, laatende dit egter aan hunne
overweging, wyl de Ingesetenen de eenige eigenaars van het gebouw zynde, zylieden
na hun verlangen er mede kunnen handelen.562
De Generaal stelde heden eene brief aan den Commissaris Generaal,563 om zyn
hoogEdele op nieuws het groote nut van eene Landreize te betogen, en eenige puncten
aantegeven om de zelve met het meeste gemak te kunnen ten uitvoer brengen.
Twee Engelsche deserteurs melden zich heden weder aan en bekwamen de gewoone
dispositie.564
Men maakte heden een begin onze wagens en train tot de nog te doene reize
uitterusten en van mondbehoeften te voorzien.

[5 Juli 1803]
DINSDAG den 5e JULY, werd gelyk gisteren meerendeels met schryven doorgebracht;
eerstelyk schreef de Gouverneur een brief aan de weduwe van

562

563

564

Die gemeente was vakant sedert die vertrek van ds. H.W. Ballot in Nov. 1800; eers in Januarie
1806 het ds. J.J. Kicherer 'n beroep na Graaff-Reinet aanvaar. Vgl. ook oor die bereddering
van die verwarde boekhouding en geldsake van die gemeente, die eiehandige memorandum
van J.A. de Mist, op Graaff-Reinet geskryf op 10.2.1804 (Boek van Rekening van de Kerk
en Diaconie van Graaff-Reinet, N.G. Kerkargief, Kaapstad).
Gedateer 7.7.1803 (B.R. 93, nr. 44, afgedruk by B.H.D. III, pp. 239-243). Daar word egter
in die stuk nie verwys na 'n aanstaande reis van die Kommissaris-generaal nie, wel na die
toestande op Graaff-Reinet.
In die handskrif word nie vermeld nie dat op 4.7.1803 'n brief aan majoor Von Gilten
oorhandig is wat na Algoabaai met sy geleide Jagers sou terugkeer (B.R. 93, nr. 34, en G.M.
IV, p. 179). Hy kry opdrag om in samewerking met vk. Ignatius Muller (supra voetn. 359)
te ondersoek hoe erwe rondom Fort Frederick uitgegee kon word sonder om bewoners van
leningsplase te benadeel.
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den gesneuvelden commandant Tjaard van der Wald565 en een dergelyken aan Andries
Joh. Van der Wald566 byde daar by in eygendom namens de volksplanting ten geschenk
gevende de door hun bewoonde leeningsplaatsen; tot beloning van getrouwe diensten
en manmoedige gedragingen, zoowel van wylen den commandant als den nog thans
fungeerende Johannes Van der Wald. Den voormaligen Veldcornet van de
Voorsneeuwbergen, Roets, werd op zyn verzoek op eene honorable wyse ontslagen567
terwyl den fungeerende Veld Cornet W. Van Heerden568 in die post door den
Gouverneur werd aangeschreven te volharden.
Een menigte klagten met de in dit land zo zeer in gebruik zynde verklaringen en
getuigschriften werden door den Generaal gelezen; maar daar de Commissaris
Generaal, namens het Gouvernement alle bestaande oneenigheden en uit partyzucht
ontstaane misdaden generalyk heeft vergeven, zyn de verhalen in die stapel van
papieren vervat, ten eenemaal ter zyde gelegd.569
De verschillende betrekkingen in welke de twee commandanten Van der Wald en
Rensenburg gedurende de laatste onlusten in deze Colonie zich hebben bevonden570
had ten natuurlyk gevolg, dat zy zeer verre waren beste
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567
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Reeds aangehaal (supra voetn. 553).
B.R. 93 nr. 38 J.W. Janssens/Andries Johannes van der Walt (Nicolaasseun). Die enigste
Andries Johannes van der Walt wat in 1803 hier ter sprake kon wees is die tweede seun van
Nicolaas van der Walt (jongste broer van Tjaart en J.P.), gedoop 28.7.1782 en getr. op
8.11.1800 met Anna Sophia Vorster (G.R. III, P-Z, p. 560). Watter aansprake die jong man
op 'n plaas en vrystelling van persoonlike diens by die kommando's gehad het, is nie duidelik
nie; ook nie in welke sin die beloning die veldkommandant Johannes Petrus van der Walt
kon raak nie.
B.R. 93, nr. 35, p. 313. Nicolaas Jacobus (Johannes?) Roets, ged. 24.11.1776; getr. op
13.3.1796 met Anna Catharina Opperman en waarskynlik teen 1814 oorlede (G.R. III, P-Z,
p. 148 en M.O.O.C. 7/68 fol. 101; testament vertoon 29.12.1814). Hy was veldk. van die
Agter-Sneeuberg toe die oorlog in 1799 uitbreek (Theal, Records II, p. 459) maar is, soos
Janssens hom nou meedeel, deur majoor Sherlock destyds uit sy pos ontset en 'n ander
benoem, sodat sommige mense die een as veldkornet, ander weer 'n ander erken. Oor sy
beweerde hardhandigheid teenoor bediendes, Theal, Records IV, pp. 324-325 (verslag van
H.C.D. Maynier). Vgl. oor sy geskil met W. van Heerden, briefwisseling Roets/J.P. van der
Walt/W. van Heerden, 1802, in Swellendamse Argief, band Sw. 17/143.
B.R. 93, nr. 36; Willem van Heerden (Petrus Johannesseun) word benoem tot veldkornet
van Agter-Sneeuberg en die Tarka (Oor hom, supra voetn. 455 en 539).
Vgl. Janssens se radelose ongeduld met die ‘duizende, duizende weinig beduidende klagten’
en die mense se gebruik om stapels ‘verklaringen’ teen mekaar in te samel. ‘Honderde huizen’,
roep hy uit, ‘hebben wy verbrand gevonden, waarom is er niet een vlamme geweest die alle
de papieren verbrand heeft?’ (B.H.D. III, p. 240).
Reeds met die Van Jaarsveldrebellie van 1799 was daar verwydering omdat die boere van
Sneeuberg nie saam met Marthinus Prinsloo en die ‘suide’ (Bruintjeshoogte) opgetree het
nie (Theal, Records V, p. 45). In 1801 het J.P. van der Walt saam met H.J. van Rensburg die
beweging teen Maynier begin, maar hom later onttrek en moes die Tarka met sy familie
verlaat. (Marais, p. 128.)
Sowel Janssens as D.G. van Reenen maak afsonderlik daarop aanspraak dat hulle die twee
kommandante, elk met sy ‘kist met verklaringen’, met mekaar sou versoen het. (V.R.V. 18
(Van Reenen), pp. 204-206, en B.H.D. III, p. 242).
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vrinden te zyn. Ieder hunner, zoo wel die recht, als die onrecht gehandeld had, wel
verre van nu zulks te vergeven en te vergeten, vond alle oogenblikken in een menigte
verklaringen, brieven die men hier zedert jaren by een gaard en zoekt te vermeerderen,
ten einde als nieuw voedzel tot voorzetting hunner onmin te dienen, nieuw stof tot
bezwaren. De Gouverneur onderhield ieder dezer twee commandanten in het byzonder
en trachte hun te beduiden, dat nimmer het geluk van dit land te herstellen was zoo
lang de bewooners van het zelve geen inwendige vereeniging tot stand wilden brengen.
Met lang ieder hunner op deze wyze het nut van eene wederzydsche uitwisseling
en bevrediging onder het oog gebragt te hebben, stemden zy daar toe, en verschenen
deze nademiddag ten dien einde by den Generaal. Deze deed hun een korte aanspraak
en hield hun voor, dat zonder te willen onderzoeken wie goed en wie kwalyk
gehandeld heeft, een iegelyk die maar voortaan getrouw aan zyn wettig Gouvernement
bleef het belang van het land oprecht ter harte nam, en het zelve bevorderde, voortaan
met een gelyk goed oog van het Gouvernement zoude worden aangezien; dat zylieden
als daar toe gezind, nu ook door eene broederlyke vereeniging en kwytschelding van
voorheen bestaane ongelyken moesten toonen, brave welmeenende burgers te zyn,
en zelfs voortaan niet meer aan het voorledene moesten denken.
Beide waren hier toe bereyd en reykten zich de hand van vrindschap, verzekerende
zy de Gouverneur dat alles nu vergeten zoude zyn, ten onderpand hiertoe eene
uytwisseling hunner wederzydsche verzameling van schriftelyke verklaringen, redenen
van vyandschap etc. doende en dezelve ten vure doemende.
De Generaal liet alle de heemraden beroepen om morgen ochtend tegens negen
uren eene vergadering hier aan de Drosdy te beleggen ten einde over de belangens
te raadplegen.

[6 Juli 1803]
WOENSDAG den 6e JULY. Ten negen uuren deze morgen vergaderden de heemraden.
Den heer D.G. van Rheenen benevens ik, vergezelde de Gouverneur;571 zyn Edele
opende de vergadering met eene aanspraak,572 en legde eenige pointen573 aan de
overweging en nadere Rapport van den Raad over.
De heeren heemraden namen het middagmaal by den Generaal welke het overige
van den dag met schryven doorbragt. En wel in de eerste plaats eene
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Benewens Paravicini di Capelli en Van Heerden, was teenwoordig F.C.D. Gerotz, A.A. Smit,
B.J. Burger(s), Louis van Wyk, Michiel Dippenaar en die voorleser Willem Rens (Rynts)
wat as sekretaris opgetree het. (V.R.V. 18 (Van Reenen) pp. 206-207). Vgl. die oorspronklike
notule by B.R. 93, nr. 40, pp. 333-339, met inleiding in die handskrif van Paravicini di Capelli.
Die volledigste weergawe by Van Reenen (V.R.V. 18, pp. 206-210). Daarnaas B.H.D. III,
p. 243 e.v.
Te vinde by Van Reenen (V.R.V. 18, pp. 210-220) en die amptelike stukke (B.R. 93, nr. 40,
pp. 333-339, en B.H.D. III, pp. 243-248). Vgl. ook oorspronklike teks van Janssens se opdrag
aan heemrade (wat deel is van die voorgelegte punte) in G.R. 8/1, pp. 264-266.
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missive aan den Commissaris Generaal over de zaak der Kafferonderhandelingen.574
Voegende daar aan afschriften der instructien, handelingen en tot stand gebragte
pointen met deze natie, benevens van het genomen besluit, omtrent het door de
ingezetenen in dienst nemen van Kaffers.575
Tweedens aan den Commissaris Generaal de bevinding van de Drostdy de
Graaff-Reinet, eene secrete missive.576
Derdens, aan hoogst den zelven een brief over de Hottentotten van de heer Van
der Kemp, hebbende tot bylage een brief en antwoord aan en van deze missionaris.577
Vierdens eene missive aan den Major Van Gilten578 over de onderhandelingen met
de Kaffers met bylagen als aan den Commissaris Generaal.
Vyfdens een genomen besluit dato heden van den Gouverneur en Generaal en
Chef tegens vagabonden, deserteurs en misdadigers.579 Het zelve aan de heemraden
ter uitvoering uitgereykt.

[7 Juli 1803]
DONDERDAG den 7e JULY. De burger commandanten hier tegenwoordig en tot
Graaff-Reinet behoorende, werden heden ochtend ten elf uuren verzogt eene
vergadering te beleggen580 in welke de Gouverneur hun kenbaar maakte het
verhandelde in de vergadering door heemraden, op gisteren morgen gehouden, hun
voort aanmanende door eensgezindheid onder hun, oprecht behulpzaam te zyn, tot
het invoeren en onderhouden van rust, ordre en vreedsame voorspoed der volkplanting
en in 't byzonder van hun district Graaff-Reinet; zy namen heden het middagmaal
by den Gouverneur die weder gelyk gisteren den avond met schryven doorbragt.
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Waarskynlik word hier verwys na die brief van 6.7.1803 met bygevoegde stukke A tot E
(sonder die bylaes afgedruk in B.H.D. III, pp. 231-233) waarin na die onderhandelinge aan
Sondagsrivier en by Gaika verwys word.
B.R. 93, nr. 25; die besluit van 1.6.1803 (supra voetn. 377).
Nie teruggevind nie.
Vgl. supra voetn. 368; B.H.D. III, pp. 234-239.
B.R. 93, nr. 41, p. 343: J.W. Janssens/C. von Gilten 6.7.1803, waarin o.a. die volgende opdrag
voorkom: ‘Tracht hetzy door de Heer van der Kemp, of op andere wyze Boevezak en alle
de Hottentotten, zacht uit de Kaffers te krygen, maar vooral dat zy niet op hun zelve in de
Colonie byeenscholen.’ Von Gilten sou op 10 Julie na Algoabaai terugkeer (Vgl. G.R. 16/1
III: Gerotz/J. Rabie.)
B.R. 93, nr. 39, pp. 329-332 (Vgl. ook Kaapsche Courant, 20.8.1803). Onvermeld in die
handskrif, die ‘besluit tegens de vreemdelingen’ van 6.7.1803, met voorskrifte oor kontrole
van verlof van inwoning in die distrik Graaff-Reinet (B.R. 93, nr. 39; B.H.D. III, pp. 246-248
en V.R.V. 18 (Van Reenen) pp. 210-212). Altesame is vyf afsonderlike stukke met lang
bylaes die namiddag van 6.7.1803 opgestel soos blyk uit die eiehandige inhoudsopgawe van
Paravicini di Capelli voor in band B.R. 93.
B.R. 93, nr. 44, p. 357 e.v., met Janssens se verslag oor die vergadering van kommandante
(Sien ook B.H.D. III, pp. 239-243; B.R. 3, notulen 4.8.1803, p. 1352 en B.R. 40, p. 37,
Janssens/De Mist, 16.10.1803, en veral Janssens se interessante nabetragting oor Graaff-Reinet
se ‘doldriftige Hoofden van factien’ dd. 6.12.1804, hoofkwartier aan die Liesbeeckrivier,
Kaapse Vlakte (mikrofilm, Transvaalse Argiefbewaarplek, Ms. Germ. Quarto, nr. 857,
voorheen van die Pruisiese Staatsbiblioteek, Berlyn: Berichte des General-Gouverneurs...J.W.
Janssens, 1804-1805).
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Zyn Edele schreef eene missive aan den Commissaris Generaal over het besluit tegens
de vagabonden, deserteurs en andere misdadigers, van welk besluit ook afschrift aan
den Major van Gilten werd overgelegd.581
Tweedens werd eene missive geschreven aan den Commandant Gerots thans Drost
alhier, hem by voorbaat in zyne qualiteit bevestigende.582
Eindelik nog eene aan den Commissaris Generaal, een verhaal onzer reize van de
Algoabaay door Kafferland bevattende.583 Overigens had den Gouverneur heden
eenige onderhandelingen met ingezetenen over hunne byzondere belangens.

[8 Juli 1803]
VRYDAG den 8e JULY. De Gouverneur voleinde heden de brieven, welke naar
Kaapstad moeten gezonden worden. Des avonds was er een vriendelyke byeenkomst
der heemraden by zyn Edele, in welke deze het berigt in bragten op de hun
voorgelegde pointen op welke niet ten volle beantwoord was, en welke door de
vergadering niet recht scheen begrepen te zyn, onder anderen belangende het naar
Kaapstad overbrengen van een hier opgevangene en van moord beschuldigde
persoon.584
Zy vermeenden dat het niet voegzaam en hunne eer te na was dat een misdadiger
van deze aard, door burgers derwaards begeleid werd. De Gouverneur merkte op,
dat wel verre dat hy van gedachten zoude wezen om burgers als dienders te doen
ageeren, zulks echter op de navolgende wyze kon geschieden, namentlyk dat den
gevangenen onder de bewaring en verzorging van daartoe bevoegde persoonen zoo
als substitut schout en dienaren en de burgers blotelyks als bedekking mede gingen
om voortekomen dat een schuldige niet aan het gerecht ontsnapte en op nieuws
wandaden kon plegen; dat wel verre dat zulks eene schande was, zulks ten allen tyde
voor officieren en soldaten of voor burgers een plicht was, die niemands eer konde
benadeelen, en van welkers vervulling men zich niet mogt onttrekken.
Onder de andere pointen in het Rapport welke niet zeer duidelyk waren, was dat
Articul de opgave van de Colonie-cassa betreffende,585 van welker staat zylieden
verklaarden uit hoofde der verwarringen die hier bestaan hebben in 't geheel geen
kennisse te dragen. De persoon welke hierover de beheering gehouden heeft, moet,
volgens de billykheid, daarvan de persoonlyke verantwoording doen, daar en waar
zulks is behoorende; hetgeen aan de Heemraden
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Supra voetn. 579.
B.R. 93, nr. 45: J.W. Janssens/Commandant Gerotz, 7.7.1803. Naas die algemene opdrag
het die brief gehandel oor die lood- en kruitvoorraad en oor die oorbring na Kaapstad van
die gevangene J. Robbertsz, 'n ‘gedetineerde presumptive moordenaar’ (G.M. IV, p. 182 en
Van Reenen (V.R.V. 18, pp. 214-215).
B.H.D. III, pp. 248-251.
Supra voetn. 582.
Die stand van die distrikskas van die ‘Colonie’ Graaff-Reinet. Vgl. B.H.D. III, p. 245, artikel
15. (By Van Reenen (V.R.V. 18, p. 218) word dit as artikel 13 aangegee van die punte op
die heemraadsvergadering van 6.7.1803 behandel, met die antwoord daarby).
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gezegd werd hem te gelasten. Het pak brieven waarby enige particuliere van den
Gouverneur en de andere heeren, werd gesloten en ter bezorging aan den commandant
Gerotz overgegeven.

[9 Juli 1803]
ZATURDAG den 9e JULY. De menigvuldige kleine wanorders welke tot hier toe op
onze reize onder de Hottentotten plaats hadden, deden den Generaal noodig oordeelen
om eenige pointen tot voorkoming van de zelve in het vervolg, aan den Luitenant
Gilmer uittereyken.
De Kapitein Alberty de moeite genomen hebbende om gedurende onze reize van
de Algoabaay tot hier op Graaf Reinett de Thermometersche opmerkingen te doen,
zyn dezelven agter dit journal gevoegd.586
De verschillende houtsoorten, welke ons gedurende die tyd zyn geworden, zyn de
navolgende:587
No.
1.
Vaderlandsche Willige.
2.
Doornhout
3.
Bosch-bourbogne
4.
Castanjehout
5.
Olyvenhout
6.
Africaansche willige
7.
Wagt-een-beetje
8.
Carruhout
9.
Niesthout
10.
Massanuhout of Hoenderspoor
11. Pruimenhout
12.
Quarryhout
13.
Hottentots bourbogne
586

587

Infra p. 198. Alberti se lys termometerlesings word wel ook by die amptelike joernaal genoem
(G.M. IV, pp. 182-183) maar word apart as Bylae IV (na p. 331) gepubliseer sodat dit Bylae
V (die joernaal van die reis na Saldanha- en St. Helenabaai, Mei 1804) voorafgaan. Dit dui
daarop dat Godée Molsbergen (of die uitgewers van G.M. IV namens hom) die lys van Alberti
uit die Paravicini-handskrif in Den Haag gehaal het - soos met die daaropvolgende joernaal
die geval was - en nie uit die Haagse handskrif van die amptelike joernaal nie.
Die houtsoorte in volgorde soos in die lys genoem:
1. Vaderlandswilger, vaarlandswilg, Kaapse wilg, Salix capensis, Thunb. 2. Acacia horrida?
3. Volgens T.R. Sim (The Forests and Forest Flora of the Cape Colony, Aberdeen, 1907,
pp. 206-207), twee boomsoorte: Schotia Latifolia (met wit hout) en Schotia Speciosa
(rooibruin hout). Een hiervan was dan waarskynlik die ‘Bosboerboonboom’, die ander die
‘Hottentots-boerboonboom’ van nr. 13, hieronder genoem. 4. Kastaiinghout, Calodendron
capense, Thunb. 5. Olea verrucosa, Link. 6. Dieselfde as nr. 1? 7. Capparis Zeyheri (of
Capparis citrifolia?) Scutia myrtina, Kurz? 8. Rhus Lancea (viminalis?) 9. Nieshout,
Ptaeroxylon utile. E & Z. 10. Massanu (supra voetn. 397) is 'n naam wat nie meer aangetref
word nie: hoenderspoor (doringpeer), Scolopia Zeyheri. Arn. 11. Kafferpruim? Odina Kaffra;
Harpephyllum caffrum. Die wildepruim (volgens Burchell) Pappea capensis. 12.
Ghwarriehout, Euclea undulata (fam. Ebenaceae). Ook Euclea crispa (voorheen lanceolata).
13. Sien nr. 3 hierbo. 14. Capparis albitrunca. 15. Wildeperske- of spekhout, Kiggelaria
Dregeana Turcz.
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14.
15.

Witgat
Spekboom

Nota: het woord Bourbogne werd algemeen gebruikt; men denkt dat het een
verkeerde uitspraak van Boeren-boonen is, wyl dit hout een peulvrugt draagd die
door de Hottentotten gegeten word, en veel meer op Boeren Boonen gelykt als op
iets dat in betrekking kan staan met het huys der Koningen van Vrankryk of met
Bourgondien.
Het voornemen zynde op morgen onze reize weder aantenemen, werd het overige
van den dag besteed tot de nodige beschikkingen, het pakken der wagens, het
aanbetalen der rekeningen, etc.
Eenige ingezetenen kwamen den Generaal nog over hunne byzondere zaken
onderhouden.

[10 Juli 1803]
ZONDAG den 10e JULY. Het was reeds laat in de voormiddag, alvorens de reize op
nieuw wierd ondernomen met het voornemen de Zneeuwbergen over te trekken na
de Rhenosterbergen, vandaar na de Orange Rivier en wel voornamentlyk om
Boschjesmans te zien, en met der zelver Kapiteinen in onderhandeling te treden.588
Het lot der inboorlingen te verzagten, zal wel een van de voornaamste plichten van
een eerlyk Gouvernement zyn.
Te Graaff-Reinet kwam een Hottentot klagen dat hy een klyn Boschjesman van
de moeder voor een neusdoek had ingeruild, en een ingezeeten had goedgevonden
hem dit kind te ontroven. Dat men oordeele van de rampen van een volk dat derzelver
kinderen bemind en een zoontje voor een neusdoek overdoet.
Een Hottentottin bragt de klagt in, dat haar kind iets meer dan twee jaren oud, dien
ochtend gestorven was aan de gevolgen van slagen en mishandelingen, van haren
meester: deze beide klagten wierden ten fine van scherp onderzoek in handen van
heemraden en den Veld Commandant Gerotz gesteld.589
Van Graaff-Reinet vertrekkende werden wy verder met de kleine stukjes geschut
begroet, en den Gouverneur nam afscheid van de vergaderde personen.
Buiten het dorp gekomen, ontdekte men dat niemand by het gezelschap te paard
was die de wegen kenden, en wyl de wagens nog niet gereed zynde, agter waren en
men bereids een goed eindwegs gevorderd was, vertrouwden wy dat wanneer men
het pad dat men gekomen was volgde, men de route wel zoude vinden, en er werd
om geen gids gezonden.
By de eerste wooning gekomen, had men de onvoorzigtigheid na de aanrading
(om een andere weg te nemen) te luisteren. Zedert merkte men, dat
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Die goewerneur is deur J.P. van der Walt oorreed om nie regstreeks van Graaff-Reinet na
Kaapstad terug te keer nie, dog Renosterberg en die gebied tot aan die Oranje te besoek; Van
der Walt het o.a. geglo dat die geleentheid om die ‘Groote Baas’ te sien, sou meewerk om
‘door den tijd de Boschesmans mak te krijgen...’ (B.H.D. III, p. 251.)
Geen verwysing na hierdie opdragte aan Gerotz is gevind nie.
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men van de weg was; het gezelschap dwaalde evenwel op de legging der bergen, de
cours verbeterende, en na zeven uuren te paard gezeten te hebben, kwamen wy
doornat van den regen en in het duisteren op de plaats van Piet Pretorius;590
tegenspoeden de wagens overkomen, waren oorzaak dat zy de geheele nagt niet by
ons kwamen, en het gezelschap dus van alles ontbloot was. Hetgeen het onaangename
onzer toestand vergroote, was, dat den eigenaar afwezig was, en geene de minste
beschikkingen waren gemaakt; het zy dan met of zonder Piet Pretorius zyn schuld,
men was er volmaakt slegt.
Het duurde eenige tyd alvorens men gehoor konde krygen.591 De huishouding
bestond in een oude Duitscher, afgeschrevene van gage, die krank was; een oude
slaaf welke de Duitscher zeide een groote schelm te zyn, die alles stal wat hy krygen
konde; twee andere slaven, beide doof, een er van mede stom, zyn cameraad nog een
oog missende, wyders een nieuwe slave jongen, die men hier volgens zeemans
spreekwyze baars592 noemd, benevens een geroofd boschjesmans jong meysje. Met
moeite werd hout genoeg verzameld om een vuur te onderhouden; kaarssen bevonden
er zich niet, zoo dat ons het vuur tevens tot warmte en licht moest dienen.
Het geselschap, benevens de dragonders, bediendens, slaven enz., moesten zich
vereenigt in het vuil algemeen vertrek ophouden. De kermende oude zieken
afgeschreven van gage, nodigde ons van schapen en lammeren, die kort by het vuur
hingen aftesnyden, en gereed te maken; men deed het, maar geen gereedschap
hebbende, ging het slegt en was hooglyks onsmakelyk; wy brachten een elendige
nacht door. Buiten de deur stormde en regende het vreeslyk en binnen hadden wy
het vermaak van een stikkende rook benevens de stank der by ons zynde Hottentotten.
Wy moesten dus op onze mantel voor het vuur zitten wyl 'er aan geen slapen te
denken was. Men trede in gesprek met het boschjesmans meysje die zich ongelukkig
vond, zeggende: eens weggeloopen, en weder naar haar
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Petrus Jacobus Pretorius, die ouere, ged. 3.10.1761, was vier keer getroud, die 3de keer op
18.7.1802 met Maria Elisabeth Kruger, wed. van Michiel Andries van der Walt (supra voetn.
553, en G.R. III, P-Z, p. 83). Hy was 'n kleinneef van die reedsgenoemde M.W. Pretorius
van Driekoppen (supra voetn. 550). Pretorius het verskeie leningsplase langs die roete van
Graaff-Reinet na Renosterberg op sy naam gehad, van suid na noord: De Babylonstoren, De
Quaggasfontein en die fontein Blaauwe Water, benewens nog o.a. 'n plaas aan Vogelrivier
(R.L.R. 78(a) s.v., en G.R. 14/17, p. 69). Met die oog op die teenspoedige reis, kon die
geselskap beswaarlik verder as Babylonstoren (nou Rocklands, G.R 3.1) teen die aand gekom
het, ongeveer reg tussen die Noordhoekberge (wes) en die Groothoekberge (oos) in die
Voor-Sneeuberg, sowat 23 myl noordoos van Graaff-Reinet.
Die verhaal is van hier af deur Lichtenstein oorgeneem (V.R.V. 11, pp. 8-10) op so 'n wyse
dat dit duidelik is dat hy insae in die amptelike joernaal moes gehad het. Hy vermom sy bron
en wyk af deur besonderhede in te las, maar erken (volgens die Engelse vertaling) hoe hy sy
feite verkry het ‘transcribing a passage from the journal of a friend of mine...this gentleman
(being) an officer of rank, was travelling through the country on government business in the
winter season, when he came in the evening of a cold and rainy day in July to a farm...’
(t.a.p., p. 8.)
Baarsch in Ndl., groen of onervare (van 'n seeman wat die eerste keer op see gaan); in
Afrikaans, baar (gewoonlik van 'n slaaf of inboorling gesê).
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ouders gegaan te zyn, van waar de baas haar had terug gehaald. Op de vraag of zy
het by de Christenen niet beter als in de kraal had? zeide zy volmondig neen, dat zy
het zeer slegt had en banjer593 (veel) slaag kreeg, en dat zy by haar ouders wel
behandeld wierd en hier zeer slegte kost ontfing.
Ik zag dog dat zy bezig was een stukje vlees aan een stokje te braden en merkte
aan, dat die spyze nog zoo slegt niet was. Het arme schepsel antwoorde dat dit ook
maar by buitengewoone gelegenheden voorviel vleesch te krygen, en dit nu heden
het geval was, omdat het lam en schaap daar wy insgelyks van gegeeten hadden,
daags te vooren gestorven waren. Deze ontdekking was zeer onaangenaam, en
verontwaardigde ons uitermaten, aangezien de meester zevenduizend vier honderd
van die nuttige dieren bezat,594 en beestachtig genoeg was geweest, ons deze walgelyke
spyze voor te zetten.
De gebrekkige staat der slaven verwonderde ons; de Duitzer zeide, dat de baas
gierig was, en van de Kaap mede bragt hetgeen het minste geld koste; en wat betrof
de eenoogige slaaf met de scheeve mond, dat dit by toeval was, als zynde veroorzaakt
door slagen van de meester!!!
Wy verlangden dit onzalig verblyf te verlaten en bekwamen in den ochtend van

[11 Juli 1803]
MAANDAG den 11e JULY bericht dat de wagens van de kleine schaden hersteld,
langzaam door het slegte weder en gladde wegen naderden. Ten tien uren kwamen
zy opzetten en alle gebrek en verlegenheid nam een einde. Men ontbeet spoedig en
goed en namen de reis in de agtermiddag aan, om nog een paar uuren te vorderen,
en aan de voet van de Sneeuwbergen te komen; hetgeen voorspoedig ging, ziende
onderwegen voor het eerst op de reis sneeuw aan de toppen van sommige bergen:
gedurende het naderen der wagens, en het opslaan van het camp, beklom ik met den
Gouverneur een van de naastbygelegenen bergen, die op de top zware kranssen (byna
recht opstaande klippen) hadden, en een schoon gezicht ter belooning der vermoeynis
gaven.
By het afkomen bevond Piet Pretorius zich in het camp, zyne excuses over het
slegt verblyf op zyn plaats ons rampsalig nachtverblyf makende, daar hy de
Gouverneur op zyn legplaats hadde verwagt,595 waar alles in gereedheid was geweest.
De Gouverneur zeide, dat zulks niet behoefde, daar niemand hem iets verschuldigt
was; maar dat hy verontwaardigd was geweest, op het voorzetten van aan ziekte
gestorven vee; dat men in Europa die spys zodanig
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Baie; van die weinige Afrikaanse woorde wat in die handskrif voorkom; dit word egter ook
in die amptelike joernaal gebruik (G.M. IV, p. 185).
P.J. Pretorius se opgaaf vir 1804 wys uit dat hy een van die mees welgestelde boere van
Voor-Sneeuberg was: 16 Hottentotte in diens, 13 vroulike Hottentotte, 30 aanteelperde, 66
trekosse, 285 aanteelbeeste, 172 hamels, 4,848 skape, 3 waens en 'n koringoes van 150 mud.
Vgl. J. 91: Opgaaf Graaff-Reinet, 1804.
Waarskynlik Pretorius se plaas De Quaggasfontein geleegen onder de Sneeuwberg (nou GR
6.7 waaroor die nasionale pad loop na Lootsberg). Die plaas is op 1.4.1786 deur hom op
ordonnansie geneem (G.R. 14/17, p. 69) en lê aan die heel boonste loop van Sondagsrivier,
reg oos van die spoorwegstasie Bethesdaweg.
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verachtte, en een mensch, alleen omdat hy mensch was, zoo zeer waardeerde, dat
niemand zoude durven wagen, aan de laagste uit de maatschappye, zulke spyze aan
te bieden: met nieuwe verklaring dat het buiten zyn weten was,596 liet de Gouverneur
zeer koel het bezoek afloopen.

[12 Juli 1803]
DINSDAG den 12e JULY. Een groot uur na zonneopgang begon men de
Sneeuwbergen te beklimmen. De eerste berg was steil en hoog dog de geheele train
kwam vry spoedig boven. Het gezelschap te paard reed tot aan eene veeplaats,
tusschen de twee hoogste bergen leggende, toebehoorende aan Piet Pretorius,597 in
wiens huis men den nacht tusschen 10e en 11e zulks een slegt onthaal gehad hadden;
dit huis was ledig. Wy vonden eer de famille van den Commandant Johs. van der
Wald, die ons verder vergezelde. Men hield hier maaltyd en vervolgde toen wy de
wagens zagen naderen, de tocht.
De tweede berg, waarvan de weg in een slegten staat was, deed minder spoedig
vorderen, evenwel bragten die welke te paard waren het een paar uuren voor zonne
ondergang tot de in dit saisoen (zoo als de meeste veeplaatsen) op de Sneeuwbergen
onbewoond huis, van Johannes Jacob Krieger.598 Het weder was deze dag byzonder
koud, zoodat men er by winter saisoen, in het noorde van Europa zelve gevoelig
aangeweest zoude zyn. Een schraale wind sneed in het aangezicht, en de toppen der
bergen waren met sneeuw bedekt. Met ongeduld wierden te vergeefsch de wagens
tegemoet gezien; den avond wierd zeer duister ende zeer koude wind was met regen
en jachtsneeuw599 vergezeld, hetgeen de boeren die by ons waren zeide in winter
zeldzaam te zyn. Het lichte sterk en men hoorde zware donderslagen.
Op deze plaats was nieuw voorspan besteld, waar door het gezelschap in huis vry
talryk was. Ziende dat de hoop verlooren was, de wagens voor de nacht by ons te
krygen, maakte men na de omstandigheden de gebrekkelyke schikkingen om den
nacht van alles ontbloot door te brengen; gelukkig dat door de goede zorgen van de
Commandant van der Wald, het brandhout niet
596
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Nadat Pretorius opnuut verklaar het dat dit buite sy wete plaasgevind het.
Blaauwewater (tans Blaauw Water en Paardekraal, GR 7.48) waarop die spoorwegstasie
Blouwater lê. Dit is ook op 1.4.1786 deur P.J. Pretorius op ordonnansie geneem (GR 14/17,
p. 69).
Johannes Jacob Kruger, ged. 20.10.1748 en getr. op 6.11.1768 met Johanna Alida Putter
(G.R. II, A-O, p. 176). Hy was 'n ouer broer van die oorgrootvader van die latere pres. S.J.P.
Kruger, en was in 1815 as wewenaar nog in die lewe. (Vgl. Mossop (b), pp. 240-244; Uys,
Paul Kruger, p. 23). Hy het oorspronklik in die Roggeveld geboer en teen 1780 na
Renosterberg verhuis waar hy volgens sy opgaaf 'n vermoënde man geword het wat in 1798,
benewens baie vee en slawe, 5,642 skape besit het. (Mossop(b), p. 243. Onder Kruger se
plase was die suidelikste, en waarskynlik die een waar oornag is, Jagtpoort geleegen aan de
Rhenosterbergen wat hy van 4.9.1798 op sy naam gehad het (G.R. 14/17, p. 53). Tans Jagt
Poort GR 7.53, (aan die Willem Burgersrivier) waarop die spoorwegstasie Jachtpoort geleë
is.
Die reisroete deur die Sneeuberg was soos volg: van Quaggasfontein oor Lootsberg (6,921
vt.) oor Tweefontein en Blaauwwater; die Renosterbergwyk in by Ezelshoek (nou Delville
Wood) en so na Jachtpoort; vandaar na Roodehoogte, Klipfontein en Vischgat.
Fyn, droë waaisneeu.
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ontbrak. Om een denkbeeld van zulk een zomer verblyf te geven zal men het
(ongunstig) omdat het in den winter geschied, beschryven.
Op deze bergen wast geen hout, dus alles nakend (even wel is dit de schuld van
de bewooneren, wyl zelve de vruchtboomen die men er plant, wel voortkomen); de
grond bezaayd met klipsteenen, op deze plaats evenwel vry wat gras, dat nu door het
saisoen hoog was. Een plaats bestaat uit verscheide gebouwen, zo tot berging van
het een en ander als tot bewoning van bedienden enz.; men zal slechts het beste, als
in de zomer, des meesters wooning beschryven.
De muuren rondsom in een langwerpig vierkant, zyn niet wel vyf voeten hoog
opgetrokken, en bestaan uit de zelvde brokkelyke leem als de vloer. Op deze muur
rust een slegte rieten dak, op ongeschaafde dikker en dunder boomtakken, die met
huide reimen vastgebonden zyn. De deur is een gat ter gewoone breedte, en de hoogte
van de leeme wand hebbende. De twee vengsters zyn klyndere gaten; voor het een
en ander zet men ten beschutting voor de lucht een op takken gebonden horde;600 een
schoorsteen is er niet, omdat het zoogenaamde kookhuis eene separate hut is. Te
midden op de vloer werd volgens lands gebruik door de reisigers een vuur gemaakt
en de rook vind een uitgang door de slegt gesloten gaten, en door de openingen die
in het slegte dak zyn, evenwel niet zonder het gezelschap vreeslyk te hinderen.
De guure nacht vergunde niet dat wy sliepen; de koude en de lekken verhinderde
dit, en verlengde de reeds te lange nagt in dit jaargety. Te voren hoorden men schier
ieder nacht wolven; deze vernam men niet, maar de boeren spraken altoos van
voorzorgen omtrend het vee, tegens de leeuwen, die wy dog niet vernamen, schoon
men verzekerde dat zy hier gemeenzaam zyn.

[13 Juli 1803]
WOENSDAG den 13e JULY, kwamen tegens negen uuren de wagens aan, welke
uithoofde der groote duisternis en de vermoeidheid der ossen niet hadden kunnen
volgen. De menschen hadden op het gebergte zeer door de nypende koude geleden,
waar tegen de Hottentotten nog minder als de Colonisten bestand zyn. Een fraay
meerkatje601 dat wy onder de reeds verzamelde dieren mede voerden was er door
gestorven.
Na een ontbyt genomen te hebben, wierd de reis voortgezet; het weder was veel
slegter en kouder als den vorigen dag. Men toog over een andere plaats van Krieger,602
waar de gebouwen schoon mede in dit saizoen onbewoond, minder slegt waren. De
Renostherberg lings, en de Tafelberg rechts latende,603
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Raampie met gevlegte takke daarop.
Cynictis Penicillata Penicillata (G. Cuvier); geelmeerkat, rooimeerkat.
Johannes Jacob Kruger se plaas aan Oompiesspruit, De Vischgat geleegen agter de
Rhenosterberg, op ordonnansie geneem 22.3.1787. Hy het ook ander plase op sy naam gehad,
o.a. De Schietkraal (in die Sneeuberg) en sy woonplek en eintlike opstal De Doornhoek gel.
agter de Sneeuwberg (tans Doornhoek SOM 5.19). Vgl. R.L.R. 78a (s.v. J.J. Kruger); G.R.
14/17, p. 53 en Mossop(b), pp. 243-244. Sien aldaar beskrywing uit 1808 van Jachtpoort en
Vischgat as ‘elevated and cold and fit only for cattle in summer.’
Dus net suidoos van die teenswoordige spoorwegstasie Dwarsvlei, tussen Renosterberg
(7,217 vt.) en die losstaande Tafelberg (5,435 vt.) aan die oostekant.
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brachten wy het tot aan een veeplaats van Piet Venter.604 Des zelfs broeder, de Veld
Cornet,605 ons vergezellende, brak het woonhuis open; de wagens volgden ons kort,
en wy vonden er ons, in onze tegenswoordige denkbeelden, byzonder goed.
Wy hadden weder oorzaak, zoo als op deze togt zoo menigmalen de aanmerking
te maken, hoe moeilyk zekere classe van menschen goede behandeling dragen. De
Gouverneur gebiedt en verzoekt alomme de Hottentotten wel te behandelen, en om
mede het voorbeeld te geven, hebben die zyn Edele vergezellen merkelyk meerder
gage als de beste bedienden in Europa, daar te boven goede en ruime kleding en
voeding. Des niettemin kunnen zy niet laten de spyze voor onze tafel bestemd, en
die niet bovenmatig is, weg te nemen en op te eeten, en dikwerf is het alles wat te
bekomen is. Evenwel is het goed optemerken dat de meeste dezer Hottentotten
Bastarden zyn, welke onder de Engelschen soldaat waren, en veel van de goede
hoedanighede der Hottentotten verloren, en gebreken der Christenen hebben
aangenomen. Dit moet eenigzints gecompenseerd worden, door iets meerder kragten
en vatbaarheid, als de gewoone onverbasterde Hottentotten hebben.
In den avond kwam de eigenaar van de plaats, des Gouverneurs komst vernomen
hebbende, syn Edele bezoeken en naderde met de gewoone eerbeweizing met het
doen van geweerschoten.

[14 Juli 1803]
DONDERDAG den 14e JULY. Na een redelyke goede nacht doorgebragt te hebben,
reden wy circa ten agt uuren van deze plaats. Wy moesten een klein eind wegs weder
terug om op de goede weg te komen, zoodat wy weder de Rhenosterbergen links
agterwaards zagen; wy hielden cours na het noorden ten oosten, en zagen dwars
vooruit de Roode Bergen.606 Ter rechter zyde toonde men ons in het verschiet de
Sneeuwbergen, welke zeer hoog zyn, dog nog niet zoo ver uitsteken als de rechts
van ons leggende zoogenaamde Thee-
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Petrus Venter (Jan Hendrikseun), ged. 6.12.1745, getr. op 8.3.1767 met Anna Elisabeth
Coetzer en hertr. op 6.11.1768 met Johanna Francina Kruger (ged. 3.10.1751), suster van
die reedsgenoemde Johannes Jacob Kruger (G.R. III, P-Z, p. 458 en II, A-O, p. 178). Na alle
waarskynlikheid was die plaas wat hier vermeld word De Schoonbeeksfontein gel. agter de
Rhenosterberg (ook as ‘Schaumbeeksfontein’ geskryf), geleë ongeveer 20 myl suid van die
huidige Middelburg. Venter se woonplek was De Groote Valey gel.: aan de Kleine Brakke
Rivier agter de Rhenosterberg; vermoedelik die huidige Groote Valley GR 7.59 aan Van
Wyks- en Kleinbrakrivier waar die poskantoor McKinnons Post is. (Sien V.R.V. 18 (Van
Reenen) p. 228, voetn. 251; G.R. 14/26, Lys van agterstallige rekognisie 1802, en R.L.R.
78, p. 148).
Jacob Venter, ged. 28.2.1768, getr. 14.12.1785 met Martha Brechje Venter en hertr. op
27.9.1795 met Anna Catharina Myburgh. Hy was die tweede jongste uit 'n gesin van elf van
wie die reedsgenoemde Petrus Venter die oudste was. (G.R. III, P-Z, pp. 458-460). Vgl. die
anonieme memorandum van 1803 oor hom: ‘Jacob Venter, wagtmeester van de Rhenoster
Bergh, een zeer goed man.’ (G.M. IV, p. 215). Oor sy aandeel aan die oorlog van 1799-1802,
sy rapporte in G.R. 12/1, pp. 252-254.
Ongeveer 25 myl noordwes van die waarnemingspunt en ook noordwes van Middelburg.
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boss,607 die wy reeds voorheen op een grootere afstand uit de Sneeuwbergen zagen.
De Compasberg legd links van ons in 't verlengde van de Rhenosterbergen; uit deze
laatste ontspringd een fonteyn welke langs de voet der Roode Bergen loopt, en zich
by de Buffelvaley in de Brakrivier werpt, die lager af Visch Rivier word; aan deze
fonteyn leggen verscheide plaatsen. Eenige der zelve zyn in dit jaargety verlaten;
aan een dezer plaatsen gehoorende aan Nicolaas van der Walt de Drie Fonteynen
genaamd, kwamen wy tegens den middag.608
De Gouverneur werd door den eigenaar met het gewoon salut ontfangen. Wy
hielden een halte en namen het middagmaal. Deze plaats, en de bergen rondsom de
zelve, legd op de hoogste punt van Zuid-Afrika, men is hier als op de rugge. Oost
en westwaards van hier gaan de bergen en het land langsaam dalend tot aan de beide
oevers der zee: de rivieren nemen ook hier een verschillende loop en storten zich
oost en west in zee.609
Wy vonden weder verscheide landlieden uit dit district, welke na den eeten met
ons de tocht aannamen: de gansche dag hadden wy een zeer gelyke fraaye weg door
de vlaktens. Een uur van Nicolaas van der Walt legd de plaats van den Commandant
Joh van der Walt de WolveKop610 genaamd. Wy namen by den zelven ons nagt
verblyf. Ter dezer plaatse vonden wy een huisgezin van
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Die Teebusberg was van die reisroete sowat 50 myl oos ten noorde, net suid van die huidige
Middelburg-Steynsburgpad en -spoorweg. By die inskrywing 14 Julie is in die handskrif die
akwarel van Paravicini di Capelli ‘Theebos Bergen by Graaf Reinet’ ingevoeg. Soos met sy
tekening van die Kompasberg, is ook hier die waarnemingspunt denkbeeldig veel nader
gebring as wat in werklikheid die geval was.
Nicolaas van der Walt, ged. 13.2.1757 en getr. op 13.9.1778 met Maria Jacoba Coetzee. Hy
was die jongste van die Van der Waltgesin van agt (5 broers en 3 susters) waarvan Tjaart
die 4de en Johannes Petrus die 5de was. (G.R. III, P-Z, p. 560). Sy plase was Grootfontein
(tans terrein van die Landboukollege Grootfontein) wat hy saam met Jan Albert Venter op
ordonnansie gehad het, en De Drie Fonteinen (waarop in 1852 die dorp Middelburg gestig
is). Vgl. Mossop(b), p. 249; H.J.H. Vermeulen, Middelburg, Kaap 1852-1952, Middelburg,
1952, p. 9 e.v., en G.R. 14/26, Lys 1802). Die drie broers Tjaart, Nicolaas en Johannes Petrus,
het aan die einde van 1779 al in die Boesmanwêreld agter Renosterberg gaan woon (Van der
Merwe (a), p. 23).
'n Bewering wat net op die destyds bekende deel van die binneland van Kaapland van
toepassing kon wees. Wat skynbaar bedoel word, is dat sekere riviere wat die groot riviere
voed, hier ontspring en dat die Oranje dan aan die Weskus in die see loop en die
Groot-Visrivier aan die Suidooskus uitmond.
Wolvenkop gel: in de Rodenberg agter de Renosterberg (R.L.R. 78, p. 148). J.P. van der
Walt was van 1779 met sy broers in hierdie omgewing en lank voor 1792 al met sy broer
Tjaart aan die Boesmanfront bedrywig. In Macartney se bewind het hy met die Britse owerheid
saamgewerk, op 3.2.1798 die leningsplaas Wolvenkop op sy naam gekry, en terselfdertyd
die plaas Elandsheuvel aan Roodeberg. Vgl. G.R. 14/17, p. 55 en Sw. 17/143 met toesegging
deur lord Macartney, dd. 8.2.1798. Die plaas (tans Wolwekop COL 5.24 en Wolwe Kop
Proper 1921. 103.6405, waarop die poskantoor en spoorwegstasie Sherborne lê) is 20 myl
noord van Middelburg.
Dit was die permanente woonplek van J.P. van der Walt nadat hy uit die Tarka getrek het
(Theal, Records VII, p. 20). Hy was 'n redelik vermoënde man wat volgens sy opgaaf van
1804, benewens ander vee, 2,843 skape gehad het. (J. 91, Opgaafrolle Graaff-Reinet, 1804).
Oor sy ander plase, infra voetn. 615 en 645.
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Boschjesmens, welke zedert eenige tyd tam gemaakt waren; de vrouwen waren
afschuwelyk lelyk en zeer klein: de man was behendig in het booge schieten, dat hy
op een zeer verre afstand deed.
Johannes van der Walt bood ons des avonds een goed stuk wildbraad aan, bestaande
in een gerookte elands ribbe, van welke zeer smakelyk werd gegeten. Hy vertelde
ons dat zyn zoon Piet een knaapje van twaalf jaren611 de schutter van het dier was
geweest. De gewoonte der landlieden in Zuid Afrika is vry algemeen om hunne
kinderen zoo dadelyk zy op een paard zitten kunnen, met zich op de jagt te voeren,
om hun vroegtydig in deze voor hun voordeelige bezigheid te oeffenen. Op de
verwondering die wy lieten blyken over de behendigheid van den jonge wildschut,
zeyde ons de vader aan het kloek gedrag van deze zyn zoon drie jaren geleden en
dus destyds tien jaren oud zynde zyn leven verschuldigd te wezen.
De oude man ontblote zyne linker dye en toonde ons een vreeslyk lidteken van de
wond by die gelegenheid ontfangen, verhalende dat hy op een vroege morgen voor
zonsopgang met deze zoon en een Hottentot ter jagt zullende ryden en elk een geweer
by zich hebbende, zy het ongeluk hadden om na circa een goed uur gereden te hebben
te stuiten voor een leeuwin dwars op de weg leggende te slapen, welke zy door de
struyken niet ontdekt hadden.
Dit vreeslyk dier vloog aanstonds op, en deed een sprong na de oude Van der Walt
met dat gevolg, dat het dier zyne linke klauw in zyne dye en de regter in de heup van
het paard sloeg, waardoor het paard verschrikt op de loop toog, en daar door voor 't
ogenblik aan den leeuw belette toe te byten. De jonge Van der Walt na een ogenblik
beraad joeg met losse teugels zyn vader agter na, en haalde hem die het geluk had
gehad zich nog op zyn paard te houden weldra in. De jonge springd van het zyne af,
loopt met zyn geweer op de leeuwin aangelegd toe, en toen hy op den afstand van
een tien passen agter het paard van zyn vader genaderd was, geeft hy zoo gelukkig
vuur op het monster, dat het zelve van de bil des vaders nederstorte en door een
tweede schot van de Hottentot het weder opstaan wierd belet.
Zoo my iemand anders dan de oude Van der Walt met aantoning van het gruwelike
lidteeken dit had verhaald, zoude ik myn geloof hebben gewygerd; de Generaal vond
de daad van dezen jongeling zoo uitermate schoon en stoutmoedig, dat hy hem een
onzer beste jagtgeweeren ten geschenke gaf en hem de belofte deed van byzonder
aan zyn braaf en kloeke handelwyze te zullen gedenken.612

[15 Juli 1803]
VRYDAG den 15e JULY; den voorleden nacht was vry koud; het water was

611

612

Petrus Jacobus van der Walt, ged. 26.2.1792 en getr. (ongev. 1809) met Aletta Sophia Lessing.
Hy was die jongste seun uit die gesin van elf kinders (5 seuns en 6 dogters) van die
veldkommandant J.P. van der Walt (G.R. III, P-Z, pp. 559-560). Die verhaal van Piet van
der Walt se heldhaftige daad kom nie in die amptelike joernaal voor nie. (G.M. IV, p. 189).
Hier volg in die handskrif die akwarel ‘Afrikaansche Leeuw’.
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wel ter dikte van een achtste duim bevroren. Wy vertrokken ten negen uuren van
hier, den gantschen dag ging onze weg afhellende door de Roode Bergen. Wild zagen
wy weinig; echter voor de eerste maal op een groote afstand, gnous (door de
inwoonders wildebeest genoemd,613 uit hoofde zynder wilde en wondere sprongen).
Een der landlieden vong weder een veule Quacka.614
Zonder iets merkwaardigs gezien te hebben, kwam de generaal ten twee in den
middag op de veeplaats van den Commandant Joh. Van der Walt, gelegen aan de
Carolus Poort.615
De oude heer Van Rheenen, doctor Passet en ik waren niet zoo gelukkig; reeds
een uur na onze afreize van deze morgen, had een groote trop hartebeesten ons verleid
om rechts af het gezelschap te verlaten en jagt te maken, hetgeen ongelukkiger wyze
veroorzaakte dat wy deze dieren de eene berg voor en de andere na vervolgende
verdwaald geraakte. Ongemerkt reden wy voort, altyd nog onderstellende dat wy
links af na het gezelschap toe hielden, dog spoedig merkte wy onze onvoorzichtige
dwaling, toen wy voor een moerassige valley kwamen, die niet te doorwaden was.
Nu was een ieder in 't nauw en niemand wist waar heen; kort beraad was tog het
beste en wy namen weder zoo veel doenlyk de zelve weg langs welke wy gekomen,
en de bergen over de welke wy geklommen waren in 't oog houdende. Dit lukte ons
lange tyd goed, maar de paarden wierden zoo vermoeyd dat wy angstig te gemoet
zagen deze dag niet te recht te zullen komen.
Om de arme dieren wat te verligten, wierpen wy het geschotene wild ter neder en
behielden maar zoo veel om des noods des avonds iets te kunnen eeten. Het begon
langsamerhand avond te worden, en wy deeden vergeefsch onderscheide schoten
op dat wy door ons gezelschap gehoord wordende zylieden zulks zoude beantwoorden.
Alles hielp niets; ons bleef dus nog de hoop dat zy van hunne zyde ook moeyte
zullende doen misschien het aansteken van een vuur zoude worde beantwoord.
Wy raapten dus wat drooge struyken by elkanderen en maakte op de kruyn van
de berg daar wy ons bevonden een groot vuur, hetwelk goed brandende, reden wy
al maar weder de weg op die wy vermeenden te moeten houden, tusschen byde
afstygende om in de schemering te ontdekken of wy nog in spoor van paarden bleven.
Een slag van een ossezweep en het geluyd van op een rotsachtige weg voortrollende
wagen was ons een zalig geluyd. Wy deden

613
614
615

Blouwildebees of gestreepte ghnoe, Gorgon taurinus (Burchell), fam. Bovidae. Vgl. vindplase
vir die Hottentotnaam gnu sedert 1775 by Nienaber, pp. 526-528.
Kwaggavul.
Caroluspoort lê vier plase verder, 15 myl noord van Wolwekop aan die Skuilhoeksrivier, 'n
tak van Seekoeirivier. Die opstal was ongeveer in die middel van die teenswoordige
spoorwegaansluiting Naauwpoort. Die plaas was voor sy verdeling -Hartebeesthoek COL
5.6 en Caroluspoort COL 9.20-14,191 morg groot. Vgl. Aanwins 709 (Kaapse Argief)
Gedenkbrosjure Naauwpoort (1952) en Kaart 819, Kaapse Argief: F. Rawstorne, Map of the
Division of Colesberg, Compiled and Reduced from the Diagrams of the Surveyors (1841).
Die plaas was in 1952 nog in besit van J.P. van der Walt se nageslag.
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dadelyk een schot en reden na de zyde daar zich het gedruis deed hooren, maar het
was pas op ons zesde geweerschot dat wy een dergelyke antwoord kregen, komende
zoo als wy vermoede van de andere zyde van een naast ons leggende heuvel, er was
dus niets op als stapvoets en byna kruypende met onze totaal afgematte paarden langs
de voet deze heuvel te omvolgen om aan de andere zyde te geraken.
Wy hoorde geen wagen meer dog hielden onophoudelyk met schieten aan dat ons
getrouw werd beantwoord het vuur op de berg brande nog helder toen wy agter om
den heuvel gedraayd zynde hetzelve signal uit ons leger gewaar wierden en in het
zelve byna gelyktydig met de ossewagen van Van der Walt welke wy gehoord hadden
en die tegens den middag van de Wolvekop afgereden was tot onze groote vreugde
aanlande. De Generaal was zeer ongerust geweest en had reeds ordre gegeven om
op onderscheide in den omstreek van ons kamp leggende hooge bergen vuren aan te
steken en tot aan de volgende morgen te onderhouden, toen toevallig het onze was
ontdekt, en de geweerschoten op een groote afstand gehoord waren geworden.

[16 Juli 1803]
ZATURDAG den 16e JULY, vervolgden wy onze reis en lieten de Caroluspoort aan
onze slinke hand, gaande meer noordwaards aan.616 Wy zagen tegens circa tien uuren
een menigte elanden, op welke de landlieden gesamentlyk jagt maakten, en een getal
van zeventien nedervelden. Het was nog geen elfuuren toen wy aan de Venterfonteyn617
kwamen, om ons middagmaal te houden, en onze wagens in te wagten.
Deze moesten links en rechts afryden om de elanden op te laden, hetwelk oorzaak
was, dat men besloot om instede naar VanderWalds Fonteyn618 te ryden, hier te
overnachten, aangezien het reeds in de nademiddag was, alvorens de wagens te samen
opdaagden. Wy zagen meer gnou's dog er werden geene geschoten.

616

617

618

Die roete van Caroluspoort af was halfregs na Ventersfontein (2 plase verder) en daarna
ietwat oos van Tooverberg (later Colesberg) deur 'n streek waar in 1803 nog geen plase
uitgegee was nie. (Sien Kaart 819, Kaapse Argief: F. Rawstorne, Map of the Division of
Colesberg etc., 1841).
(Ventersfontein) gelegen in de kopjes of losse heuvels agter de roode berg (9 myl noord van
Caroluspoort (Naauwpoort), tans Ventersfontein COL 3.3, geleë suidoos van die
spoorwegstasie Arundel) is ná 1803 toegeken aan J.P. van der Waltse derde seun, Nicolaas
Tjaart, ged. 28.7.1782 (Sien G.R. 14/16, Lys van plase, 1808, en Divisional Map, Colesberg,
1900).
Van der Waltsfontein, volgens Lichtenstein (V.R.V. 11, p. 50) genoem na die oorlede
veldkommandant Tjaart van der Walt wat dit sou ontdek het; geleë aan die oorsprong van
Van der Waltsrivier, oos van die huidige Colesberg, en effens oos van die huidige
spoorwegaansluiting Colesberg. (Sien kaart 329 I, Kaapse Argief).
Van der Waltsfontein (wat Van Reenen (V.R.V. 18, p. 232) slegs aandui as ‘zeker gat’) was
ongeveer op die noordelike landsgrens soos deur Van Plettenberg in 1778 bepaal, d.w.s. 'n
lyn van die Suurberg na die Plettenbergsbaken aan Seekoeirivier. Die roete was hier deur
onuitgegewe grond, buite die landsgrense. Die veldkommandant J.P. van der Walt en sy
broers was pioniers in hierdie streke (Vgl. verwysings by Van der Merwe (a) pp. 114 en
123-125.)
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[17 Juli 1803]
ZONDAG den 17e JULY. Ten agt uuren vertrokken wy van hier, cours houdende
naar het noorden ten oosten. Het land ging hoe langer hoe meerder afhellende. Links
van ons zagen wy een weinig agterwaards, de bergen aan welke de baake legd, door
den Gouverneur Van Plettenberg gesteld,619 en schuins voor uit de zogenaamde
Toverberg.620
Tegens den middag kwamen wy aan Van der Walts Fonteyn en hielden daar ons
middagmaal. De heeren jagers doode weder drie elanden en eenige bonte bokken.
Onder deze geschoten elanden waren twee bullen die de inwoonders zeiden niet van
de grootste te zyn, en tog ieder wel 900 ponden wogen; de vellen dezer dieren zyn
by den landman zeer in waarde. Wy moesten ons enige uuren ophouden om de
geschoten elanden afteslachten en in te zouten.
De Commandant Joh: van der Walt was een weinig vooruit gereden om
Boschjesmans op te sporen, ten einde hun by den Gouverneur te brengen. Hy had
op twee à drie plaatsen vuuren aangelegd om hun tot een teken te dienen, het welk
zy op hunne beurt mede deden. Korte tyd daar na kwamen drie à vier dezer wilden
by ons en scheenen zeer vertrouwelyk, voor al toen men hun van een eland die
geschoten was eenige stukken uitreykte, daar zy met gretigheid op aanvielen, en
byna rauw verslonden.
Tegens den avond kwamen wy tusschen twee bergen aan een mooye groote fonteyn
met riet bewasschen621 gelykende veel na onze vaderlandsche kolken of wielen.622
Wy sloegen aan het zelve onze tenten623 en

[18 Juli 1803]
MAANDAG den 18e JULY624 ruylde voor de aardigheid eenige boogen, met pylen
welke hun eenig dog uit hoofde van het sterke vergift gevaarlyke wapens zyn. De
619

620

621

622
623

624

Die ‘Gordon's Keerombergen’, met die ‘Moskeeberg’ of ‘Chinese Hoed’ ten weste van
Seekoeirivier (Vgl. infra voetn. 641). Die afstand van die waarnemingspunt was ongeveer
16 myl weswaarts.
Tooverberg (Toringberg, Torenberg, Toornberg, Toorberg) tans die bekende Coleskop (5,
601 vt.) by Colesberg. Oor die vroeë geskiedenis van die omgewing en die naam, F.A.
Steytler, ‘“Dag Verhaal” van eerw. Erasmus Smit, 1815, Wilde Boesmans in die kerk,’
Hertzog-Annale van die S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns, 5de Jg., nr. 8, Des. 1956, pp.
67-89. Die sendingwerk onder die Boesmans deur die Londense Sendinggenootskap het in
1814 by Toringberg begin, en ook by Hepsibah. Die dorp Colesberg het in 1830 sy naam
gekry (Aanwins 709 (Colesberg), Kaapse Argief, Gedenkskrif 1952).
Die roete van Van der Waltsfontein was waarskynlik al langs die Van der Waltsrivier af,
links af oor die huidige nasionale pad (op Buffelsvallei) na Rietpoort, op die plaas Rietfontein,
waar vermoedelik die kamp op 17 Julie in die poort gestaan het. (Afdelingskaart Colesberg,
1900, en kaart 329 I, Kaapse Argief).
'n Kolk wat ná 'n oorstroming oorbly.
Die amptelike joernaal meld dat kmdt. Linde kort na die aankoms die goewerneur laat versoek
het om 'n blouwildebees te besigtig wat hy geskiet het, dat toe die mate van die dier akkuraat
geneem is ‘en (Paravicini di Capelli?) schetste hetzelve naauwkeurig in teekening af’ voordat
dit afgeslag is om die vel saam te neem. (G.M. IV, p. 190). Die ‘Gnou’-akwarel kom in die
handskrif voor by die inskrywing van 24 Julie.
Die datum 18 Julie is in die handskrif uitgelaat; dit word hier ingevoeg volgens die teks van
die amptelike joernaal.
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gebruik, naar maate het dier is dat zy dooden willen.625
Zy schieten hunne pylen met veel behendigheid en juistheid, en dooden met de
zelven al hun wild, dat aan het gift sterven moet, dog dat zy evenwel eeten, na de
pylschoot uitgesneden te hebben. Dat wapen is veel gevaarlyker dan de hassegaay
der Kaffers. Zy weten op een afstand van twee honderd passen zeer juist te treffen.
De pylen dezer wilden zyn zeer vernuftig gemaakt en zelfs uithoofde van der zelver
samenstelling doodelyk: aan een rietje ter dikte en lengte van een tabackspyp, is een
beentje van 3 à 4 duimen lang met een dun en licht breekbaar samenvoegsel bevestigd.
Aan het uiterste eynd van dit beentje, is een driehoekig plat en met weerhaakjes
voorziene klein yzertje ingevoegd. Om dit samenvoegsel is het vergif op de boven
omschreven wyze tot een deeg bereid, heen gerold ter dikte van een halve pink, en
terwyl dit vergif nog vogtig is, steken zy smalle splinters van penneschacht ter
halverwege in dat deeg, zoodat wanneer zulk een pyl in het lichaam treft, aanstonds
het rietje by de zamenvoegsels aan het beentje afbreekt, de yzere wederhaak met het
beentje en vergif binnen blyft en, door de pennenschacht splinters vastgehouden, er
geen mogelykheid is het zelve terug te trekken. In oorlogen gebruiken zy gift dat de
kragt heeft om iemand op het ogenblik wanneer het zich met het bloed mengd, dood
ter aarde te doen vallen.
De Boschjesmans zyn uitermate klein en door den honger meest al sterk
uitgedroogd. De Generaal nam de lengtemaat van een hunner, naar gissing een man
van veertig à vyftig jaren, en bevond dat hy vier voet en drie duim groot was, de
vrouwen zyn nog klynder en gantsch niet schoon. Het gelaat dezer wilden heeft veel
overeenkomst met dat der Hottentotten, egter een veel snediger en vernuftiger uitzicht,
het welk misschien is toeteschryven, aan de waakzaamheid welke zy voortduurend
in de staat van gevaar in welke zy leeven, moeten gebruiken.
Hunne taal heeft ook meer tongslagen dan die der Hottentotten, welke dog voortyds
de zelve natie uitgemaakt hebben; hunne couleur is over het algemeen veel blanker
dan die der Hottentotten, eenige zelfs zyn nog minder geel dan de Spanjaarden op
het eiland Teneriffe, byzonder diegene welke veel in de rivieren zyn tot de
vischvangst. Zy gebruiken daar toe zeer handig geslotene riete fuyken, veel na onze
Europische gelykende. De gantsche natie voed zich tog voornamelyk van kleine
uyenbolletjes,626 welken zy met een hout uit den
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Die uitweiding oor die Boesmans wat hier volg, kom in die amptelike joernaal ook voor,
maar met aansienlik gewysigde teks (G.M. IV, pp. 190-192). Die aankoms aan die Oranjerivier
word uitgelaat. Van die kamp by Rietfontein se poort was dit nog op 18 Julie ‘twee groote
uren ver’ na die Grootrivier waar die geselskap teen die middag aangekom het (G.M. IV, p.
190). Waarskynlik is van die poort (Plessispoort?) na Rietbult getrek en die rivier bereik in
die nabyheid van die teenswoordige hoofbrug oor die Oranje. Dit kon ook effens oos daarvan
gewees het op die huidige plaas Loksfontein, waar Bothasdrift lê. (Vgl. artikel ‘The Historical
Background of Colesberg’, in The Friend, 14.5.1963.)
Uintjies, Moraea edulis longifolia. Die amptelike joernaal het ‘kleyne bolletjes... (die) veel
van uytjes heeft’ (G.M. IV, p. 191).
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grond graven, en gebraden zynde als castanien smaken.
Zy trekken aanhoudend van den eenen berg naar den anderen, zonder een vaste
woning te hebben, ook loopen de meeste hunner op hun zelven, erkennende geen
kapitein of opperhoofd, de craalen of horden bestaan meestal in een enkele famille,
en zulk een kraal schynd zelfs zelden met anderen te verkeren wyl de benamingen
voor een zelfde zaak of voorwerp byna zoo menigvuldig verschillen, als er
onderscheidene horden627 zyn, hoewel zy zich allen onderling goed verstaan. Hunnen
kleding is, zoo als van alle wilden, dierenhuyden; voor alle cieraad hebben zy eenige
peezen en gedroogde darmen om den hals dienende tevens als snaren op de boog.
Op hunne mutsjes zyn coralen welke zy zelfs uit de schel van struysvogelen
snyden, en aan een rygen. Zy zyn groote liefhebbers van tabak welke wy hun in
ruime mate tot hun groot genoegen uitdeelde.
Deze wilden zyn ten eene male zwervende, hebbende zelf geene hutten maar
bewoonende de holen en spelonken die boven op de gebergtens door de natuur in de
klipkrantsen zyn gevormd. Als het een famille Boschjesmans gelukt een stuk wild
met boog en pyl ter neder te vellen, legeren zy zich op de plaats zelve by het wild,
en houden zich daar op zoo veele dagen als deze spys strekken kan, zynde het hun
even smakelyk dan nog, als het geschoten dier reeds half bedorven is. De witte mieren
en voor al der zelver eyeren is een geliefkoosd voedsel dezer menschen; springhanen
verschaffen hun ook een goede maaltyd.

[19 Juli 1803]
DINSDAG den 19e JULY. Reeds vroeg reden de meeste van het gezelschap na boven
en beneden de rivier om zeekoeyen op te spooren, met belofte de Generaal te zullen
doen waarschuwen, zoo dra er op geschikte plaatsen te jagen waren; te vergeefsch
wagten wy den gantschen morgen hier na en vermaakte ons, om langs den zandigen
oever der rivier gecouleurde steentjes en christallen te zoeken; wyl men ons verzekerde
dat er zeer fraaye en zonderlinge gevonden waren. Wy raapten eenige weinige op,
dog de vondst voldeed niet aan de verwachting. Toen wy bezig waren onze gewoone
maaltyd te nemen, kwam een jonge mensch aanryden om te zeggen dat de
Commandant Human op een uur afstands, beneden ons Camp een zee koey bespeurd
had, het welk ons deed besluyten derwaards te ryden.
Op de plaats komende, schaarde zich het gezelschap langst den oever der rivier
om op het gedrocht als het zich vertoonde te vuuren, en werkelyk deden zich niet
een maar vyf dezer amphibies de een na de andere zien. Het gaf een fraay vertoning
om langst den met zwaar hout bewassene oever der rivier zulk een talryk gezelschap
jagers een onophoudelyk zeer levendig vuur te zien maken evenals of een vyandlyke
aanval plaats had, al welk schieten dan ook van gevolg was dat twee der zeekoeyen
zwaar gekwetst en een derde in de rivier gedood wierden. De twee gekwetste namen
de wyk na den tegengestelden

627

Groepe of stamme.
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oever en liepen onder een brullend gekerm het land op, ten eene male buiten ons
bereik.
Nu bleef ons nog tot aller blydschap de doode overig, maar bevond zich in de
rivier dryvende. De sterke stroom voerde dog wel dra het lichaam buyten ons gezicht
dat met alle mogelyke moeyte niet was kunnen belet worden, zoo dat wy zeer knorrig
en mistroostig onverrigten zake naar ons camp moesten terugkeeren zonder onze
nieuwsgierigheid voldaan te hebben: men zond toch Boschjesmans langs de rivier
af, om na te gaan waar het dier gebleven was. Deze kwamen 's morgens van

[20 Juli 1803]
WOENSDAG den 20e JULY vroegtydig waarschuuwen dat een half uur van de plaats
daar de zee koey geschoten was, het lyk tegen een klipbank was blyven leggen, en
nu daar aan de overzyde legde. Ons camp werd opgebroken met voornemen ten eene
male van de rivier te vertrekken en de reis te vervorderen, dog toen deze tyding
kwam, zetten wy cours na de aangewezene plaats daar men ook alles overeenkomstig
het verhaal bevond. Men begreep dadelyk dat het zeer moeylyk zoude zyn het beest
aan onze zyde te brengen, en de landlieden dagten best te zyn al de osse riemen aan
elkanderen te binden en deze lengte door Boschjesmannen over te doen zwemmen.
Deze maakten zich dan ook daar toe gereed; zy zogten ieder een groote drooge
boomstam op welke zy zich kruysgewyze plaatsen: het zonderlingste was dat zy
brandend hout mede namen, om aan de overzyde vuur te stoken. Op die wyze uitgerust
en zich aan de lange riem vasthoudende ondernamen zy de overtocht, dog nog pas
ter halven wege gekomen, had de kragt van het water, tegen de osseriem reeds een
zoo groot zwaare bogt aan de zelve gegeven (trouwens een levendige zee koey zou
niet kragts genoeg bezeten hebben een riem door die stroom na de overzyde te
zwemmen of te trekken) dat de twee voorsten genoodzaakt waren los te laten en met
moeyte aan de overzyde landen.
De overige twee namen de terugreize, zoo dat wy weldra zoo verre waren, als toen
men begon. Een menigte andere expeditien werden uytgedagt maar geen een werd
met goed gevolg bekroond. Eenige wilden een vlot maken, dat men tog ten sterksten
afried, uit hoofde van het gevaarlyke dat in zulk een onderneming legd, wanneer
geen door en door daar in kundige lieden er mede omgaan.
Verscheide jonge lieden begaven zich te water om over te zwemmen maar geen
hunne slaagde; alle waren genoodzaakt, na den oever terug te keren. Vier à vyf
Boschjesmans werden aangezegd om nog eene proeve te doen, zy rustende zich
weder met een drooge boom dog zonder osseriemen uit, en lieten zich ieder een hout
agter dwars de rug langs de schouder binden. Toen zy te water gingen, staken zy de
eene punt van het hout vlak in de stroom en gebruikten de andere hand en de voeten
om vooruit te komen, en het afdryven te beletten. Het gelukte hun volkomen, zelfs
voerde de stroom hun byna niets benedenwaards. Aan de overzyde gekomen zynde,
gingen zy gezamentlyk aan

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

172
den arbeid, trachtende het dier vlottend te maken, als hopende men, dat het lichaam
afdryvende in een kronkel der rivier aan onze zyde zou worden gevoerd. De groote
zwaarte en vreeslyke dikte van de zeekoey deed tog alle de herhaalde pogingen
mislukken, en het was hun niet mogelyk eenige beweging er in te krygen.
Een vry geworden slaaf was uit eigen verkiezing ook gegaan om over te zwemmen
dog ter halver wege in de stroom komende, kon hy geen wederstand aan het water
bieden, zoo dat hy zonk en wy beducht voor zyn leven waren. Hy kwam al haspelende
nog twee à drie malen boven, dog zonk telken reize weder. Na lang tusschen vrees
en hoop, toeschouwers van dit geval te zyn geweest, had men het genoegen hem aan
de overzyde der rivier op de wal te zien aanlanden, dog hy was lange tyd zonder te
kunnen gaan. Evenwel kwam hy zoo verre, dat hy het vuur bereykte der
Boschjesmans; en toen zagen wy van verre een allergenoeglyks toneel; ieder dezer
wilden ontkleede zich geheel, en hingen den byna verdronkenen alle hunnen krossen
of mantels om het lyf, makende met alle vlyt een grooter vuur aan, om zynde
verkleumde leden te verwarmen en hem by te brengen. Hoe schoon een voorbeeld
van menschelykheid geven deze wilden aan hun, die zich Christenen noemen;
wenschelyk is het, dat men deze goed geaarde schepselen niet met wreedheid
wedervergelding doe.
Men heeft zulks echter hier minder als elders te vreezen, wyl de inwoonders van
de Sneeuw en Rhenosterbergen meest al niet gedeeld hebben in de wanorders die in
de Colonie zoo vaak hebben bestaan, en die, welke thans by ons gezelschap zyn voor
het meerder gedeelte geschikte lieden zyn: tot een blyk dat zy weldenkende omtrent
deze wilden zyn, kan strekken, dat wyl men tydens de reize van de heer Barrow,
met geen mogelykheid een Boschjesman te zien kreeg,628 en zy vast niet by een
Christen zou gekomen zyn, daar nu eenige ingezetenen het zoo verre hebben gebragt,
dat wanneer zy vuuren tot sein aansteken, een menigte der wilden na hun toekomen,
en zeer vertrouwlyk taback en mondprovisien komen halen. Eenige tyd geleden had
men aan de bezadigste van zulk een craal tot een teeken van vrede en tot aanstelling
als kapitein een stok met een kopere knop gegeven, maar kort daarna stierf de kapitein,
zoo dat de stok overging op zyn zoon, die toen in die post opvolgde; ongelukkiger
wyze overleed deeze zoon korte tyd na zyn vader, en dit maakte zodanige indruk op
de horde dat zylieden aanstonds de stok terug bragten en zegde dat die stok hun alle
zoude dood maken.
Godsdienst hebben zy in 't geheel geene, evenwel zyn zy reeds op de hoogte welke
alle wilden volken doorgaan alvorens zy tot godsdienst opklimmen, namentlyk het
geloof aan tovenaars. Zy schryven aan zulk een de magt toe, regen, wind, donder
enz., voort te kunnen brengen, en wel dan wanneer zy het verlangen. Wanneer by
ongeluk zulk een tovenaar verscheide malen
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Barrow, I, p. 188 e.v. Wat Barrow sê, is dat die krale leeg was omdat die Boesmans weggevlug
het. Hy het tog daarin geslaag om hulle by die Toringberg van naby te sien en uitvoerig te
beskrywe (ibidem, pp. 224-225 en 229-249.)
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miswyzingen in zyn voorspellingen heeft word hy zomwylen verbrand, gelyk ons
een Boschjesman verhaalde, dat onlangs met zyn vrouw gebeurd was, die ook een
tovenaresse zynde, verkeerde mirakels had gedaan. De vrees dat na de dood zyn
vrouw nog zou spooken had hem zoo verre gebragt, dat hy tot alle zekerheid het
hoofd van het doode lichaam met steenen verplette, toen begroef en boven dit graf
nog een groot vuur aanstak.

[21 Juli 1803]
DONDERDAG den 21e JULY, wierd de dag begonnen met een onderzoek of het
bekomen van de gedoode zeekoey, nog mogelyk zoude zyn, dog zonder gevolg, en
dus werd de reis vervolgd; evenwel besloot men zoolang te wachten als nodig zoude
zyn, om de vryslaaf die aan de overzyde van de Oranje Rivier by de Boschjesmans
vernagt had, tyd te geven weder terug te komen.
Toen de zon op was zag men hem van drie Boschjesmans verzeld, de oever van
de rivier opgaan, om eene minder gevaarlyke overtocht te vinden: op de gekozen
plaats gekomen zynde, maakte de Boschjesmans voor hunne gast een lange
takkebosch,629 om die even als zy zelven by de passage te bezigen. Het gevaar dat de
vryslaaf de vorige dag gelopen had, had hem zyn stoutigheid630 benomen, en hy
scheen met bedeesdheid te water te gaan. Tot aan een eylandje in de rivier ging het
byzonder voorspoedig en met behulp zyner nieuwe vrienden, ondernam hy de tweede
en moeylykste overtocht; maar toen zy het tot op een klip waar hen het water slechts
ter halfwegen het lyf was, hadden gebragt, deed de vermoeidheid hem staan en wel
zoo lang dat de vryslaaf en de eene oude Boschjesman die hem op de klip vergezelde,
van de koude als verkleumden; tevergeefsch riep men hen toe de reis te vervorderen.
Men bewoog twee andere Boschjesmans hunne redding te gaan ondernemen; zy
deden dit met zware houtbosschen waarop lynen rusten, die aan onze oever wierden
vastgebonden. Zy stuuren met zoo veel behendigheid, dat zy juist op het goede punt
aankwamen, dog de vryslaaf was te verkleumd en te bedeesd om de lyn te grypen,
en de Boschjesmans dreven door de stroom voorby; dan op dit ogenblik nam die op
de klip was, de eenige party die hem redden kon: hy drukte de vryslaaf in de diepte,
en dwong hem, dus met hem vereenigd, eene laatste aanstrenging631 te doen.
Deze schepzelen boezemde ons levendig belang in; men liet wyn heet warm maken
om hun te ontfangen, en had het overgroot genoegen, hen eindelyk aan de wal te
zien komen. Het geselschap van den Gouverneur gaf het voorbeeld van deelmening
en hulpbetoning. De twee uit het water komende, waren byna dood van vermoeidheid
en koude; men laafde hen met de warme wyn en koesterde de Boschjesman632 by het
vuur. Toen men hen zag bekomen, wierd
629
630
631
632

Nederlandse begrip: 'n bos of drag reguit latte (van wilger- of dergelike hout) wat gebruik
word by dykwerke om 'n wal te verstewig.
Moedigheid.
'n Germanisme: Anstrengung, inspanning.
Lichtenstein (V.R.V. 11, pp. 47-78) neem, met uitvoerige aanvullings, dié gedeelte van
Janssens se amptelike joernaal van die Sneeuberg tot Plettenbergsbaken oor en meld dat J.P.
van der Walt in die droë jaar 1804 die Goewerneur in Kaapstad besoek het en op versoek
van die vryslaaf se redder, die Boesman se seuntjie van tien jaar saamgebring het vir genl.
Janssens omdat die vader nie kos vir hom gehad het nie. Die Boesmantjie het die naam
Vlamink ontvang, is deur Janssens in sy huishouding opgeneem en in 1806 na die oorgawe
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aan hun en de andere die ter redding hadden mede gewerkt, rykelyk geschenken
uitgedeeld.
De Gouverneur nam de gelegenheid te baat, om de ingezetenen voor oogen te
houden, hoe zeer deze schepselen verdienden wel behandeld te worden. Deze les
zoude egter in andere districten van Graaff-Reinet meer noodig en misschien minder
vruchtbaar geweest zyn. Nauwlyks was en vryslaaf en zyn redder aangeland of men
zag een ander Boschjesman, met de klederen van de vryslaaf, die hem des avonds
te voren waren toegezonden, op het hoofd de snelle stroom, met zeer veel moeite en
gevaar door zwemmen. Zyn vrouw was by ons, en deed hem by het uitdeelen der
geschenken opmerken, en zy bekwam voor hem het deel. Van tyd tot tyd deed zy
door het slingeren van de tong een zonderling ratelend geluyd uitgaan: men vroeg
wat zulks beteekende en wierd onderrigt, dat zulk een geluyd in groot gevaar van
buitengemeen nut was!!!
Ten tien uuren wierd het rid van den dag ondernomen, cours meest west ten zuiden
houdende, het voornemen zynde, aan Zeekoe Riviers Poort633 het camp voor de
volgende nacht op te slaan. Een uur van daar genaderd zynde, deed de hubsche Veld
Cornet Venter de Gouverneur een weinig rechts een Boschjesmans kraal opmerken;634
dadelyk wierd besloten met het gezelschap te paard derwaards te ryden. Reeds op
een klein hoogte gekomen vond men een zeer oude vrouw, een jongere die er beter
als gewoon hottentottinnen uitzag en verscheide kinderen, benevens een oude en
eenen jonge man. (Tot eere van de Colonisten uit deze buurt) waren deze menschen
blyde en niets bevreesd: de Gouverneur gaf eenige geschenken van coralen enz.; zy
vroegen na taback en men zeyde dat zulks op de wagen was, en zy er van hebben
zouden, indien zy in ons camp kwamen. Een Dragonder gaf het geen hy by zich had,
en alle, maar vooral de schoone Boschjesmannin, begonnen een lang geschreeuw
dat eigenlyk na een gezang geleek. De Gouverneur vroeg aan een der Colonisten,
die volmaakt de boschjesmans taal kend, wat zy riepen, en hy zeide dat het eene
onophoudelyke herhaling was, dat zy zeer blyde waren, en dat niets zoo smakelyk
als taback was.
Deze famille woond in eenige kleine langwerpige ronde kuilen, waar in

633

634

van die Kaap op eie versoek na Europa geneem. So was hy dan in 1807 met Janssens in Parys
waar die pers heelwat notisie van hom geneem het (Ibidem, pp. 74-75).
Die reis van die Oranjerivier af het waarskynlik suidweswaarts gegaan oor die (teenswoordige)
plase Blaauwkrans (COL. 9.15); Herculesfontein en Kuipersfontein (GR 7.15) aan die Eerste
Poort van Seekoeirivier, 'n reis van naastenby 17 myl altesame. Die staanplek aan Eerste
Poort (20 myl van die samevloeiing van die Seekoei- en Oranjerivier) is op vroeëre reise al
gebruik, waarskynlik ook deur kol. R.J. Gordon in 1777. (Vgl. Barrow I, p. 293).
Die Boesmankraal deur vk. Jacob Venter aangewys, moes ongeveer op die skeiding tussen
Herculesfontein en Kuipersfontein gewees het, of op Goede Hoop (COL 7.7).
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een weinig hooy voor de verblyfplaats van man en vrouw, nog kleindere voor eenige
kinderen. Eenige takken en matjes beschutten het meer voor wind dan voor regen,
en de kros die veel kleinder als die der gewoone Hottentotten is, diend hun tot dekzel.
Zy hebben een soort van kleine potten, maar dit is meer praal dan behoefte; een halve
pompoen635 om water te scheppen is hen van grooter nut, maar zy weten er zich van
te onthouden: beter diend hen de schulp van een landschilpad.636 Veele spyzen eeten
zy rauw, en zoo zy het bereiden, is het nauwlyks warm gemaakt.
De Kaffers drinken aan de beeken, op de knieen leggende, of op de hurken zittende,
en dan met de voorste vingeren van beiden handen het water opwerpende, maar de
Boschjesmans gaan op de buik leggen, dan zelve als de oever zeer styl is, en zy met
moeite zich op de ellenbogen tegen het afgleiden stutten, en drinken met de mond
in het water evenals de meeste dieren.
Tegens het vallen van den avond kwamen wy op de plaats onzer bestemming, de
jagers eenig grof wild geschoten hebbende, alleen om onze vrienden de Boschjesmans
voedsel te verschaffen.
By gelegenheid dezer jagtparty trof my een noodlottig ongeluk.637 De oude heer
Van Rheenen had my een wenk gegeven om met zyn edele ter zyde afteryden daar
hy een groote trop quachas bespeurd had; ik deed zulks en wy reden op eene goede
galop derwaards, hebbende ik myn geweer dwars voor my op de knop van het zadel
en met de rechter hand de overgehaalde haan vasthoudende gelegd, om spoedig by
het vuuren gereed te zyn. Myn ongeluk wilde dat de oude heer Van Rheenen eenige
passen voor was, en in eens zyn paard ophield zonder ik er nog op verdacht was,
weshalven, toen ook myn paard in de volle ren bot stil stond, ik daardoor het evenwigt
verliesende voor over geraakte en met de rechter lies op de overgehaalde haan van
het geweer viel hetwelk het schot deed losgaan en ik met het geweer, schrikkelyk
bezeerd, half gezengd bezyden myn paard zeer ongemakkelyk neder kwam.
Van Rheenen had gedurende die tyd een quacha geschoten dog kwam geheel
ontsteld na my toeryden zeker meenende dat ik dood of ten minsten vreeslyk gewond
moest zyn. Hy richte my op, want de val had my bedwelmd; in het eerste meende ik
dat het niets zoude zyn, en zyn Edele hielp my weder op myn paard, dat tot alle geluk
met de teugel aan myn linkerhand was stil blyven staan, en wy reden zachtjes naar
ons camp terug. Ik wilde myn ramp nog verbergen en zette my by het vuur plat op
de grond ter neder gevoelende vreeslyke pyn, en toen ik op wilde staan was zulks
niet mogelyk, nu moest het hooge woord er uit en den doctor aan het onderzoeken.
De lies was ontzettend gezwollen, ten eene male blauw, zoo dat de beoordeeling
der wonde tot des anderen daags moest uitgesteld worden, als wanneer hy my de
troostelyke vreze voor een breuk openbaarde. Nu gevoele men eens

635
636
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Kalbas?
Bergskilpad, Geochelone (Testudo) pardalis (fam. Testudinidae).
Paravicini vermeld in die amptelike joernaal nie die ongeluk wat hom oorgekom het nie
(G.M. IV, p. 197).
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myne meer als onvermakelyke toestand, ik moest met compressen en gezwagteld638
op een der wagens die daar toe voorbedagtelyk werd ledig gemaakt en op welke men
eene aan riemen hangende legplaats had toegesteld, worden mede gevoerd, lydende
door het hotsen639 en stooten der wagen op de klippen onbeschryffelyke smarten. Des
middags was dog de kneuzing minder gezwollen en den Doctor gaf my blymoedig
de verzekering dat het geene breuk was en alleen eene niet gevaarlyke kneuzing, van
welke ik mits stil in myn wagen blyvende hangen, even gelyk een vogel in een kooy,
tog binnen agt dagen zoude genezen zyn.

[22 Juli 1803]
VRYDAG den 22e JULY, een tyd langs de rivier afrydende vervorderden wy tegens
half negen uuren onze tocht naar de Plettenbergsbaak.640 Men kon op de by een
gevallene steenen der baak, nog het overschot vinden van het wapen aldaar door den
Gouverneur Van Plettenberg Anno 1778 gesteld tot scheidpunt der volksplanting.641
De weg en het land derwaards gaat weer opdragende naar boven. Wy kwamen
circa ten elf uuren aldaar aan. De Gouverneur trof alhier een courier, welke van de
Kaap kwam, brengende depeches, welke van het Staatsbewind der Republiek den
25e Maart642 uit Den Haag, naar dezen uithoek aan den Gouverneur waren
afgezonden.643
638
639
640

641

642
643

Met verbande en windsels toegedraai.
Heen-en-weer skud.
Die tog suidwaarts en opwaarts langs die regteroewer van die Seekoeirivier was sowat 20
myl na die volgende kamp op Kwaggasfontein en het o.a. gevoer oor die (teenswoordige)
plase: Hollefontein, Esperanza, Kraaifontein, Nooitgedacht en Elandsrivier.
Die ‘Edel Heer's Baaken’ op 4.10.1778 deur die goewerneur Joachim van Plettenberg tydens
sy landreis opgerig op die regteroewer van die Seekoeirivier op die (teenswoordige) plaas
van mnre. Murray, Kwaggasfontein (COL 3.10 f. 660), 30 myl suid van die Oranje en
ongeveer 18 myl wes van Colesberg. Die baken moes die noordelikste punt van die reis van
Van Plettenberg aandui, en terselfdertyd die noordwestelike uiterste van die grens van die
Kaapse volksplanting en die skeiding tussen die kolonie en die land van die Boesmans. Die
steen is vermoedelik voor 1798 al deur Boesmans omgegooi, maar was lank daarna nog
leesbaar. Teen 1905 is enkele klein fragmente wat die datum vertoon, na die Suid-Afrikaanse
Museum in Kaapstad gestuur waar dit tans nog bewaar word. Op die terrein is in 1938 deur
die Historiese Monumentekommissie 'n gedenkteken met opskrif opgerig, 400 tree van die
rivierwal in die noordwestelike hoek van Kwaggasfontein. (Vgl. Reisverhaal van Van
Plettenberg, B.H.D. I, p. 15; ook lêer nr. 13/6 van die Historiese Monumentekommissie wat
met verlof hier aangehaal word; voorts Forbes I, pp. 293-294, Barrow I, p. 255 en Theal,
Records VII, p. 21). Die terrein van die kamp is die eerste keer besoek en beskrywe deur
kol. R.J. Gordon op 22.11.1777 toe hy die berge aan die westekant ‘Gordon's Keerom's
Bergen’ genoem het, met die prominente ‘Chinese Hoed’ (nou Boesmanshoed, 5,164 vt.) of
‘De Mosquee Berg’ daarby, ook tydens sy tweede besoek saam met Van Plettenberg op
4.10.1778 geteken (Sien plaat nr. 66, Gordonversameling, Rijksmuseum Amsterdam, en
Barnard, pp. 344-346).
Lees: 15 Maart. Die fout kom ook by die amptelike joernaal voor (G.M. IV, p. 197).
Op 6.7.1803 het die brik Het Haasje onder bevel van luit. J. Ysbrands onderweg na Oos-Indië
Tafelbaai bereik. Die skip het op bevel van die vise-admiraal De Winter op 11.4.1803 uit
Lissabon geseil met 'n geheime missive van die Staatsbewind aan De Mist, gedateer 15.3.1803,
waarin hy ingelig is oor die gespanne toestand tussen die Franse Republiek en Engeland, en
opgevorder is tot verdediging van die Kaap met die oog op die op hande synde vredesbreuk
‘waardoor dan ook het lieve Vaderland, uit hoofde van deszelfs naauwe relatien met de
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Zyn Edele oordeelde de zelve van dat gewigt om dadelyk in persoon per extra post
naar Kaapstad te ryden; gelyk hy dan ook, na van het gezelschap aller vriendlykst
afscheid, genomen, en my ongelukkige in myn wagen zyn spyt te kennen gegeven
te hebben niet mede te kunnen ryden, het toeverzicht over de train, de goederen, en
directie der verdere reize aan my opdroeg en ons tot aller leetwezen verliet. Ik verzogt
den Generaal voor al tog myn toestand by hoogst zyne komst aan de Kaapstad niet
aan myne vrouw bekend te maken, en een voorwendsel te willen geven aan myn
agterblyven het welk zyn Edele my beloofde; ongelukkiger wyze moest dog den
doctor Passet de Generaal vergezellen, wyl hy niet alleen konde vertrekken zoo dat
ik my met eenige voorschriften en medicamenten tot genezing moest troosten.644

[23 Juli 1803]
ZATURDAG den 23e JULY, zeer verlangende zynde nu de Gouverneur ons verlaten
had, ook onze reis zoo veel mogelyk te bespoedigen, vertrokken wy zeer vroegtydig
van hier. Tegens den middag belandde wy aan de veeplaats van den Commandant
Joh Van der Walt, genaamd de Boelhouwersdraay leggende aan een kronkel der
Zeekoey Rivier.645 Wy werden vriendelyk ontfangen en namen het middagmaal; het
is zonderling te zien, wanneer iemand een talryke kudde zoo runderen als schapen
heeft, zulk een wel gezeten man dan met zyne famille in een rampzalige hut van
riet646 woond en zich dus aller bekrompendst moet behelpen; evenwel zyn deze Lieden
aan dit trekkend leven (dat zy jaarlyks om de weide moeten doen) zodanig gewoon,
dat zy daar in geene gemissen of last vinden.
Wy lieten by den commandant voornoemd eenige snuysteryen en taback agter,
om van tyd tot tyd aan de Boschjesmans uittedeelen. Bedankende hem
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Franse Republiek, hoogst waarschijnlijkst zal worden wech gesleept.’ (Sien volledige teks
by B.H.D. III, pp. 193-194; verder B.R. 100, Secrete Notulen, 6.7.1803 en B.R. 110,
Resolusies, 6.7.1803).
Die tyding uit Europa is dieselfde dag ‘met een estafette’ na Janssens afgestuur. (B.R. 100,
t.a.p.)
Janssens het die reis van 170 uur te perd in 10 dae afgelê en ná sy aankoms in Kaapstad op
1.8.1803 verwys na sy geselskap ‘even aan deze zyde van de Plettenbergs Baak in goeden
welstand agtergelaten, die met de byhebbende bagagien met eenen minspoedigen terugmarsch
echter mede herwaards op weg zyn...’. (V.R.V. 11 (Lichtenstein) p. 78 en Kaapsche Courant,
6.8.1803).
Van die baken was die reis 17 myl ver, al langs die boloop van Seekoeirivier met sy lang
seekoeigate ‘and deep enough to have floated a line-of-battle ship’ (Barrow I, p. 255).
Boelhouwersdraai (tans HAN Q 3.9/L 1.29) lê dwarsoor die rivier en grens aan die noordekant
aan die plaas Kalkoenkrans waarop die spoorwegstasie Hanoverweg op die spoorlyn
Naauwpoort-De Aar lê.
Toe George Thompson in 1823 Boelhouwersdraai besoek het, was dit nog steeds 'n hut
(Thompson, t.a.p., p. 56).
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voorts voor zyn heusch onthaal647 vervorderden wy onze tocht. Zonder veel
merkwaardigs te ontmoeten, kwamen wy met zons ondergang aan de veeplaats van
Koekemoer,648 ook aan de Zeekoeyrivier leggende, dog vernemende dat een uur
verder nog een diergelyke veeplaats was, besloten wy om met het mooye schoone
weder en de maaneschyn derwaards te ryden, daar wy dan ook behouden by den
bewoonder Maarten Coetzé649 aankwamen, en ons leger nederzetten.

[24 Juli 1803]
ZONDAG den 24e JULY. Genoodzaakt zynde, na het ter dezer plaatse
gecommandeerde versch voorspanossen te wagten, was het wel tien uren alvorens
wy opbraken. Wy togen over een spruitje van de Zeekoey Rivier, en zette nog cours
naar het zuyden ten westen. De grond brengt hier niets voort dan kleine lage boschjes,
en word uit dien hoofde Caroogrond650 genoemd; de weg was zeer vlak, zoo dat wy
na drie uuren rydens aan de plaats van Philip Potgieter651 de Gordonsfonteyn652
genaamd, aankwamen. Gedurende de kleine halte die wy maakten, bragt Andries
Venter653 een deserteur by ons, welke voorgaf een Engelsche te zyn en eene pass
verlangde. Verscheide
647

648

649

650
651

652

653

Van der Walt het voortgegaan met sy humane behandeling van die Boesmans en ook nog
met genl. Janssens in verbinding gebly. Vgl. in G.R. 8/1(a) Janssens/J.P.v.d. Walt, 17.1.1804
en Janssens/A. Stockenström, 10.8.1804. Verder, Van der Merwe (a), p. 72 en 156, en Moodie
V, pp. 1-5.
Vermoedelik Abraham Koekemoer, ged. 6.10.1770 en getr. op 11.11.1792 met Hilletje
(Heila) Pretorius (G.R. II, A-O, p. 145 en J. 91, Opgaaf Graaff-Reinet, 1804). Die loop van
die Seekoeirivier is blykbaar (oos van Hanover) gevolg oor die (teenswoordige) plase
Andriesfontein COL 5.53, Elandsgat COL 5.70 (Koekemoer se veeplaas?) en Driefontein,
HAN 2.17.
Maarten Coetzee, ged. 10.2.1765, getr. op 20.1.1784, met Cornelia Venter en hertr. op
4.10.1795 met Lasija Susanna Kruger. Oorlede voor 21.12.1805. (G.R. I, A-J, p. 159). Hy
het onder veldk. Jacob Venter van Agter-Renosterberg geval en sy woonplaas was
Wonderheuvel (tans HAN 3.7) vier plase hoër op aan Seekoeirivier. (Vgl. J. 91, Opgaaf
Graaff-Reinet, 1804, en M.O.O.C. 7/80 fol. 60: testament Philip Potgieter, 1819). Die
oornagting was sonder twyfel op die plaas Driefontein (tans HAN 2.17) sowat 14 myl oos
ten suide van Hanover.
Vgl. oor vindplase Karoo = droog, die lemma ‘droog I’ by Nienaber, pp. 252-253.
Philip Potgieter (Jacobusseun), ged. 12.11.1758, oorlede 7.8.1819; getr. op 14.8.1786 met
Gerbrecht Vosloo, wed. van Hendrik Willem Alberts (G.R. III, P-Z, p. 50; Doodregister,
Graaff-Reinet 8/1, N.G. Kerkargief, Kaapstad, en M.O.O.C. 7/80 fol. 60: testament,
geregistreer 1.11.1819). Hy was 'n oom van die Voortrekkerleier, Andries Hendrik Potgieter
(wie se vader 'n jonger broer van Philip was) en 'n welgestelde man wat tot ses plase op sy
naam gehad het (R.L.R. 78a).
Die geskiedkundige Gordonsfontein by de Poort (tans HAN 1.9), wat van kol. R.J. Gordon
se besoek in 1778 sy naam gekry het; geleë aan 'n tak van Seekoeirivier. Dit was een van
Philip Potgieter se plase waarvan hy die opstal kort tevore (op 1.5.1803) van die vk. Jacob
Venter vir 400 skape gekoop het (Vgl. briefie van Venter in G.R. 13/3). Verder Barrow I, p.
253, waar dit beskryf word as toneel van ‘the last Christian habitation, towards this quarter,
in the colony’, en A.P. Smit, Ons Mooi Erfenis. Hanover, 1856-1956, Hanover, 1956, p. 3,
met foto van die woonhuis.
Nie uitgeken nie; waarskynlik een van die twee neefs van vk. Jacob Venter: Andries (ged.
11.12.1775) of Andries (ged. 19.9.1773). Vgl. G.R. III, P-Z, pp. 464 en 465.
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omstandigheden deden ons echter voorkomen dat het een Bataafsche Jager was, zoo
dat ik best oordeelde dezen nader te ondervragen, en dus mede te voeren; de visitatie
zyner goederen en kledings stukken sterkte ons in dit voornemen en hy vertrok onder
ons geleide na den eeten.
Wy zagen onderwegen een groote trop gnous; vergeefsch werd op deze jagt
gemaakt, zy waren te gezwind: het gelukte de jagers beter jagt te maken op eene
ontelbare menigte springbokken, van welke eenige werden geveld, al het welk ik
zeer mistroostig uit myn hangkast moest aanzien. Tegens vyf uuren in de nademiddag
kwamen wy aan de Bokfonteyn654 zynde eene verlatene plaats van Petrus Ernst
Krieger655 thans aan Louw gehorende: wy sloegen hier onze tenten. Ons gezelschap
minderde heden sterk. By Potgieter verlieten ons de landlieden aan Rhenosterbergen
t'huis horende656 en welke de Gouverneur begeleide: de commandanten Linde en
Human waren nu met hunne jonge lieden onze eenige geleiders.

[25 Juli 1803]
MAANDAG den 25e JULY, braken wy tegen half agt uuren ons leger op en namen
de cours gelyk gisteren zuid ten westen. Rechts van ons legde op den afstand van
circa twee uuren, de plaats genaamd Hoogmoetsfonteyn,657 gehorende aan Barend
Lubbe;658 schuins voor ons hadden wy een fraay berggezicht, die op dit uur door de
opgaande zon aller schoonst verligt werden.659
Het land werd hier bergachtiger. Tegens tien uren hielden wy eene halte op de
plaats van Jan Jacobsen, genoemd de Klipvaley.660 De landeryen om het zelve schynen
hoe zeer rykelyk van water voorzien, niet zeer vrugtbaar, en

654

655

656
657

658

659
660

Die reis het oor die teenswoordige Oudekraal (COL 5.12) gegaan, dan wes oor die
Seekoeirivier, oor Drie Koppen (HAN 2.4) na Bokfontein (tans COL 5.55) aan die
Elandskloofrivier, 36 myl reg oos van Richmond en 22 myl suid van Hanover.
Petrus Ernst Kruger (P.-seun) ged. 19.12.1758 en getr. op 5.11.1780 met Anna Catharina
van Aswegen. Bekende veldwagmeester en heemraad van Graaff-Reinet. Oorlede 1810 (Vgl.
Mossop, pp. 288-290 en infra voetn. 657 en 717).
Jacob Venter se manskappe wat op 14 Julie aangesluit het.
Hoogmoedsfontein was van 1795 tot 1801 een van Pieter Ernst Kruger se plase (Mossop, p.
290). Die plaas (tans COL 5.67) lê byna noord van waar op Bokfontein oornag is, halfpad
tussen Bokfontein en Hanover. Dis nog een van die bekendste plase van die distrik Hanover.
Vermoedelik Barend Lubbe (Willemseun) ged. 14.9.1766, oudste seun van Elisabeth Geertruij
van der Merwe (hertr. met Willem Sagener), uit haar eerste huwelik (Vgl. infra voetn. 665
en G.R. II, A-O, p. 278).
By die nadering van die Sneeuberge was Klein-Tafelberg (6,263 vt.) regs en Spitskop (5,267
vt.) links van die roete na die plaas Zoetvaley.
Die naam Klipvaley kom nie meer voor op die huidige plaaskaarte nie; waarskynlik was die
halte op Klein Tafelberg (tans GR 10.2) nog aan die Elandskloofrivier net voor die eintlike
bergland begin. Die bewoner was Johannes Jacobs(e), Pieterseun, ged. 3.10. 1751, getr.
13.4.1776 met Jacomina Scholtz en hertr. 13.12.1801 met Lea Boshoff (G.R. I, A-J, p. 369).
Hy het van 1792 op sy naam gehad die aanliggende plaas De Buffelshoek gel. agter de
Camdebosberg boven aan de Landdros Rivier en De Brakfontein gelegen onder de
Sneeuwberg (tans GR 3.11 en GR 3.9 resp., tussen Van Ryneveldspasdam en Oudebergpas,
noordwes van Graaff-Reinet). Vgl. G.R. 14/17, Lys van Plase 1792-1805, pp. 22 en 35.
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vry doorzaaid van klippen; den eigenaar zeyde ons pas zederd eenige maanden hier
gewoond te hebben. Hy kwam juist te huys hebbende de Gouverneur een eind wegs
begeleid. Na hier twee uren doorgebragt te hebben om paarden en ossen nieuwe kragt
te geven, reden wy van daar.
Wy haasteden ons zeer daar de lucht regen scheen te voorspellen, en kwamen na
nog vyf uuren met de wagens gereden te zyn, aan de Zoete Valey aan Zeekoeygat,661
bewoond door B. Filloen,662 daar wy ons nachtverblyf vestigden. Deze man had maar
eene arm; hy verhaalde ons zich zelve in dien staat gebragt te hebben by gelegenheid
dat s'avonds een stel zettende om een wolf die veel kwaad aan zyn vee deed te dooden,
hy na het geweer gericht en het touw aan de sneller van 't vuurschot te hebben
vastgemaakt nog eens by het aan de koort vastgelegde aas was gegaan om het recht
goed te leggen, en toen het ongeluk had gehad te hard te trekken en aldus in stede
van de wolf zelf het schot lostetrekken, en de kogel zyn arm had verbryzeld.663 Deze
burger gaf een brief over van den Gouverneur, uit welke wy tot ons genoegen zagen,
dat zyn Edele hier gisteren welvarend gepasseerd was. Des avonds belegden ik met
den 2e Lieutenant Gilmer eene informatie over den op eergisteren by ons gekomene
deserteur en ontvingen van deze de bekentenis tot de Bataafsche Jagers te gehoren,
en uit het camp aan de Wynbergen te zyn gedeserteerd.

[26 Juli 1803]
DINSDAG den 26e JULY; den voorleden nacht hadden wy een zwaar onweder
vergezeld van regen vlagen; dog toen wy tegens half negen uuren afreden was het
reeds over en de lucht beloofde ons eenen schoonen dag. Na een uur of anderhalf
langzaam opwaards gereden te zyn, bereikten wy de Sneeuwbergen, en wel aan
deszelfs noordelyke gedeelte, daar men de doortocht Africa's Hoogte noemd.664
De versche ossen welke wy heden wedergekregen hadden, deed ons die hoogte
spoedig en gemakkelyk beklimmen; boven gekomen zagen wy in de vlakte voor ons
de plaats van Willem Sagenaar,665 genaamd de Koudehoek,666
661

662
663
664

665

666

De Zoetevaleij aan de Zeekoegat gel: op de Sneeuwberg. Die plaas (tans GR 10.33) lê naby
die oorsprong van een van die westelike arms van die Seekoeirivier, hoog in die Sneeuberg.
Dis in 1789 deur B.J. Burgers, Schalkseun, op ordonnansie geneem en pas op 12.11.1803
op Albertus Viljoen se naam geplaas (G.R. 14/17, p. 65).
Albertus (Bart) Viljoen, Henningseun, ged. 31.8.1755 en getr. op 25.5.1777 met Johanna
Elisabeth Griesel. (G.R. III, P-Z, p. 490 en V.R.V. 18 (Van Reenen) p. 240).
Lichtenstein (V.R.V. 11, p. 21) merk op dat elke plaas hier in die Sneeuberge sy ‘wolvehuis’
het. Die plaas wat suid aan dié van Viljoen gegrens het, was Wolvenhuishoek (tans GR 10.41).
Die oortog oor Sneeuberg was oor die huidige Nooitgedacht, RIC 2.23 (Koudehoek? Sien
infra voetn. 666), (6,735 vt.) na De Kleynefonteyn gel. op de Sneeuwberg (tans RIC 2.1),
destyds behorende aan Pieter Oberholster (G.R. 14/17, p. 65). Die roete was sowat 22 myl
suidoos van Richmond langs verby.
Frederik Willem Sagener (Saagner, Sagenaar, Zagener) was 'n Sweed uit Stockholm, 'n
Kompanjiesdienaar wat teen 1792 onder die ‘geligte’ amptenare was. (Kaapse Plakkaatboek
IV, p. 111). Hy is op 30.4.1794 getr. met Elisabeth Geertruij van der Merwe (ged. 25.12.1747
en oorl. op 22.3.1827), weduwee van Willem Lubbe. Hy word nòg in G.R. nòg Hoge as
stamvader vermeld (Vgl. G.R. II, A-O, p. 342 en M.O.O.C. 6/3. Doodregister, 22.3.1827).
Teen 7.2.1804 was hy blykbaar reeds oorlede (Sien G.R. 13/3, H.J. Viljoen/Landdros G.
Reinet, 7.2.1804).
Koudehoek moes 'n onoffisiële naam gewees het; Sagener se plaas wat met hierdie ligging
ooreenstem, was Nooitgedacht geleegen aan de Sneeuwbergen (tans RIC 2.23) en sy ander
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door deze man thans verlaten omdat de veekralen in den brand waren geraakt! De
naam welke de plaats draagd scheen ons zeer van pas gegeven; de naakte velden en
de met sneeuw bedekte ruggen spraken overtuigend dat men de warmte in dien oord
wel verdragen kan.
Twee uren verder leggen nog twee plaatsen van Piet en Michiel Overholster,
genaamd de Rhenosterfonteyn,667 by welke laatste wy stil hielden en een uur
uitspanden. De oude man overlade ons met gulheden en bood ons de maaltyd aan.
Hy schynd een man te zyn van redelyk gezond oordeel, jammer maar dat hy over de
zaken welke in dit district, tydens den opstand der Boeren voorgevallen zyn uit zulk
een verkeerde oogpunt beschouwde; men ziet helaas de onderlinge particuliere twisten
nog dagelyks smeulen. Hy verhaalde ons dat de Boschjesmans nog korts geleden
een groot aantal van zyn vee hadden weggeroofd, welke hy vergeefsch door hun te
volgen had getracht weder te krygen, of schoon zyne zoons twee dier roovers hadden
dood geschoten.668
Wy reisden weldra verder al cours houdende naar het westen ten zuiden;669 de
grond was sterk met salpeter overdekt en op eenige plaatsen zoo wit alsof zy met
sneeuw bedekt ware geweest. Men zag een groote trop struysvogelen, van welke de
jagers echter geen konde bereiken. Hoe zeer men verzekerd dat in deze omstreek
een groote menigte leeuwen zyn, en men hun somsin troepen van zestien en zeventien
ziet loopen, hadden wy tot hier toe het geluk niet een

plaas, heelwat meer suidwaarts, was De Twee Fonteinen geleegen agter de Sneeuwbergen
(tans GR 8.46), wat hy op sy naam kry deur sy huwelik met die weduwee van Willem Lubbe.
667

668

669

Vgl. R.L.R. 78a (s.v. Zagener, F.W.) en GR 14/17, p. 74.
Die sin is foutief: twee plase sou nie saam Renosterfontein heet nie. Renosterfontein was die
plaas van Barend Burger(s) (vgl. infra voetn. 669). Die twee Oberholsters was broers wat
op plase noord van en naby Renosterfontein gewoon het: Michiel Oberholster, ged. 13.11.1740
en getr. op 9.12.1770 met Maria Johanna Visagie; na hom word hier as ‘de oude man’ verwys
(G.R. II, A-O, p. 488). Sy plaas was De Waterkrans gel. op Sneeuwberg omtrend de
Kouenburg tussen de Renosterfontein en de Soeterivier (tans Waterkrans GR 8.48). Vgl.
G.R. 14/16 (s.v.M. Oberholster.) Pieter Oberholster (supra voetn. 664) is ged. 27.11.1757
en op 31.10.1784 getr. met Alida Visagie. Hy was die jongste broer in die gesin (G.R. II,
A-O, p. 488). Sy plaas De Kleynefonteyn het wes aan dié van sy ouer broer Michiel gegrens.
In 1805 skryf Oberholster aan Janssens n.a.v. hierdie besoek oor die las wat die Boesmans
hom gee en vra hulp - ‘nu de edel heer gouverneur heeft myn self gesigt als ik in noot is om
u te schryven...’ (GR 13/3, Michiel Oberholster/Janssens, 20.7.1805).
Van Kleinfontein (Piet Oberholster) moes die reis oor die plaas van Barend Jacobus Burgers
gegaan het: De Renosterfontein gel. agter de roggeveldsberg - hierby tot een uitdrift gevoegd
de plaats genaamd de Witteklip, op 23.4.1782 aan hom op ordonnansie gegee en deur De
Mist op 14.2.1804 besoek (Sien G.R. 14/17, p. 48; ook V.R.V. 11 (Lichtenstein) p. 22 en
B.H.D. III, p. 174). Dit is tans onderverdelings van Witteklip (MU 1.23 en 24) en
Renosterfontein (GR 8.56) 12 myl oos van Murraysburg. Burger(s) was nie tuis nie en sou
hulle eers die volgende dag inhaal (infra voetn. 679); dit is waarskynlik die rede dat die
spogplaas verbygetrek is en nie eens vermeld word nie.
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eenige aantetreffen; wy moeten ons tot hier toe nog met hun musiek des nachts
vergenoegen.
Met zons ondergang bereikten wy de Capokfonteyn, daar wy eenige verlaten
wooningen en brandende vee kralen vonden staan: wy stelden onze tenten in de
nabyheid der fonteyn,670 om op deze plaats te overnachten. Hadden wy tot hier toe
het genoegen niet leeuwen te zien deze voorledene nacht verschafte ons het zelve
want toen alles in ons Camp rustig was en het ongeveer drie uuren in den morgenstond
wierd, kwamen twee dezer vrienden ons zeer onstuymig gezoeken. De tent van de
oude heer Van Rheenen stond zeer na by de myne, zoo dat de hoofdtouwen zich
kruyste; gevallig kozen de leeuwen deze doortocht, om tot de wagens, de ossen en
de paarden te naderen die aan de zelve waren vastgemaakt. Dit veroorzaakte dat zy
in de touwen aan het struykelen geraakten, en onder een zeer verschrikkend musiek
de meeste tente pennen uit de grond rukte.
Ik en myne overige compagnons werden alle zeer onheusch gewekt. Tot meerder
ramp viel de tent van zyn hoofd en andere lynen beroofd, in elkanderen, waar door
ik onder het linnen als begraven onmogelyk van myn katel kon opreizen en aldus in
de digte nabuurschap der leeuwen zeer ten onpasse moest blyven leggen. Weldra
dog kwam de troep op de been maar door den donkeren durvde men niet vuuren;
met moeyte raakte ik overend en liep met myn geweer na buyten my by de vergaderde
menigte stellende, en op myn raad werd er gepatrouilleerd en na de wagens geloopen
daar de ossen en paarden een vreeslyk gehuyl aangericht hadden. Wy ontdekte dog
geene schade, maar hoorde dat de leeuwen op zyde van ons in het leger der landlieden
almede tussen de tenten waren geraakt, als waarom wy met een aangestoken bos
stroo derwaards ylde. Op ons licht vertoonde zich de leeuwen beide, zoekende een
uitweg om buiten het camp te geraken. Er werden veel schoten op de zelve gedaan,
dog het gelukte hen zonder wonden voor zoo verre wy ontwaren konde, te ontvluchten,
geen andere schade gedaan hebbende dan aan de tenten.

[27 Juli 1803]
WOENSDAG den 27e JULY, vervolgden wy onze reis naar het westen; de weg welke
wy door reden was zeer klipachtig en ongelyk, ook moesten wy dezen dag over meer
ruggen en hoogtens dan gisteren. Na drie uuren gevorderd te zyn zagen wy rechts
van ons de plaats van den burger Pinard,671 daar wy toch niet aanreden, maar nog een
uur verder gingen, om aan een fonteyn in de vlakte onze maaltyd te houden, na het
welk wy weder verder reden. Het duurde niet lang of wy klommen de Sneeuwbergen
eindelyk af en trokken

670

671

Ongeveer 17 myl van Renosterfontein; aan die oorsprong van Sarelsrivier, 7 myl suidwes
van Murraysburg (tans Kapokplaats GR 8.15, by driehoekmetingsbaken op Aasvoëlkrans,
5,403 vt.).
Pienaar? Nie uitgeken nie, miskien Petrus Pienaar, ged. 29.3.1761. (G.R. III, P-Z, p. 13).
Moontlik is die halte gehou op die groot plaas Tooverfontein, waaroor nog die pad van
Murraysburg na Nelspoort loop. Hier begin die vlakte of ‘laage Landstreek’ waarna Van
Reenen verwys (V.R.V. 18, p. 240).
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over de zogenaamde Buffel Rivier,672 die zich by de Beervaley in de Chamtousch
Rivier werpt, en by de Nieuwevelds Gebergtens en in de Caroo uit drie spruiten zyn
oorsprong vind.
Digt by de zelve ontmoete wy den burger Gabriel Tim673 welke uit het Roggeveld
naar de Rhenosterbergen ging, om zyn vee te halen. Hy verhaalde ons twee dagen
te voren onze Gouverneur in de nabyheid van Zout Rivier674 tegen gekomen te zyn
en dagt dat zyn Edele wel heden avond aan de Zwartberg675 zou zyn. Een uur of
anderhalf verder daar zich de weg van het dorp Graaff-Reinet (van welke wy thans
drie dagryze of schoft voorby zyn) en de weg van Groot Rivier676 na de Kaap te zamen
vereenigen, vonden wy een wagen van dat dorp komende, met eenige landlieden,
welke tot escorte verstrekten van den presumptiven moordenaar hier voren genoemd,
welke door den substitut schout van dit district Kaapwaards werd opgebragt om aan
de justitie overtegeven.677
Tegens half zes uren bereykten wy de plaats van Carel van Heerden, gelegen aan
de Buffel Rivier.678 Wy stapten af en sloegen ons camp hier ter neder, wy vonden
hier den heemraad Barend Burgers,679 ook zoo even aan-
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673

674
675
676

677
678

679

Die Kariega- of Buffelsrivier het 'n menigte spruite en takke op hierdie roete waarvan die
oostelikste (in hierdie omgewing) inderdaad eers noordwes loop en dan na die suide draai.
Die eerste oortog was waarskynlik enkele myle oos van die huidige Toorfontein.
Gabriël Cornelis Timm (oudste seun van die stamvader, Johann Rudolph), ged. 1.5.1768 en
getr. op 21.4.1799 met Martha van Heerden, wed. van J.L. van Heerden (G.R. III, P-Z, p.
420 en Hoge (a), p. 427).
Die rivier by die teenswoordige Nelspoort. Die oorgang was ongeveer waar die pad en
spoorweg nou loop.
Aan die Gamka, noord van die huidige Prins Albert.
Die amptelike joernaal sê ‘de weg van Groot Vischrivier na de Kaap’, (G.M. IV, p. 201). Dit
is 'n belangrike aanwysing wat die kruispunt van die paaie aandui: ongeveer by Toorfontein
(9 myl suidwes van Murraysburg) waar die pad oor Oudeberg van Graaff-Reinet en dié uit
Bruintjeshoogte oor Camdebo (Aberdeen) bymekaarkom.
Supra voetn. 582.
De Brakkefontein gel: agter de Koup in 't Nieuwveld over de Buffels valley, aan een van
Buffelsrivier se takke (B.H.D. III, p. 174, V.R.V. 18 (Van Reenen) pp. 240-242 en R.L.R.
78, p. 40. Lichtenstein (V.R.V. 11, pp. 24-25) plaas dit egter oos van De Tooverfontein en
nie wes soos hier nie. Die bewoner was Carel Jacobus van Heerden, ged. 20.1.1771, getr.
op 26.9.1790 met Cicilia Aletta van der Merwe, hertr. 28.10.1792 met Martha (Martje)
Burger, oudste dogter van die heemraad Barend Jacobus Burger, Schalkseun. (G.R. I, A-J,
pp. 132 en 314). Volgens De Mist se kladjoernaal (B.H.D. III, p. 175) was hy 'n welgestelde
jong boer wat 5,000 skape op Brakfontein gehad het.
Barend Jacobus Burger(s), ged. 22.8.1747 en getr. op 18.2.1770 met Jacoba Lubbe (G.R. I,
A-J, p. 132). Heemraad van Graaff-Reinet en 'n baie welgestelde man wat verskeie plase op
sy naam gehad het behalwe sy pragplaas (reeds genoem, supra voetn. 669): De Renosterfontein
gel: agter de Roggeveldsberg (Vgl. o.a.V.R.V. (Lichtenstein) p. 22; Burchell, II, pp. 123-124
en J. 91, Opgaaf Graaff-Reinet, 1804, waar vir hom 10 slawe, 6 slavinne, 300 bokke en 7,030
skape opgegee word. Hy was die grootvader van ds. Thomas François Burgers, President
van die Zuid-Afrikaansche Republiek. (Sien S.P. Engelbrecht: Thomas François Burgers,
Pretoria-Kaapstad, 1933, pp. 1-3, en stamboom voorin.
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gekomen; den zelven overhandigde my de door den Gouverneur en Generaal in
heemraadsvergadering te Graaff-Reinet gevraagde lyst der leeningsplaatsen met der
zelver legging en hun bewoonders,680 dog merkte my aan dat men zulks met meerder
juistheid ter algemeene Secretarie aan Kaapstad zoude kunnen vinden, aangesien in
de laatste jaren, door gebrek aan gereguld bestuur van zaken op Graaff-Reinet, de
aantekening der ordonnantien681 eenigzints gebrekkig was gegaan. Ter dezer plaatze
vonden wy weder een nieuw voorspan trekossen met welke wy

[28 Juli 1803]
DONDERDAG den 28e JULY, onze togt tegens acht uuren voortzetten. De gantsche
voorledene nacht hadden wy zware regen, die een gedeelte van den dag voortduurde
en ons by een felle weste wind zeer koel toescheen. Een uur van ons nachtverblyf
deden wy een afgebrande woonplaats aan van Van Heerden,682 en twee uuren later
de plaats van Piet Van Asweegen,683 daar wy voeder aan de paarden gaven, en toen
verder reden. Onze schoft was zeer lang, als leggende het Carrubosch daar wy
meenden te overnachten tien uuren ossewagen van ons vorige quartier.684 Het land
is zeer bergachtig en de weg met klipbanken doorvloerd, zoodat men in de wagens
een sterk gevoel van de rit hadden.

680

681
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Sien supra voetn. 571-573. In die notule met antwoorde van die vergadering van 6.7.1803
(V.R.V. 18 (Van Reenen) p. 216) is die vergadering o.a. by Art. 9 gevra om op te gee ‘het
getal der leenings plaatsen, de ligging en bewoonders derzelve, en op welke wyze uitgegeeven
ten einde de verdeeling der Ballieuwschappen op eene geregelde wyse daar te kunnen stellen’.
Die lys deur B.J. Burgers oorhandig, bevat 738 name van plase waarop rekognisiegeld aan
die einde van 1802 nog agterstallig was, asook 'n aanvullende lys van dié waarop rekognisie
geruime tyd agterstallig was. Albei lyste is op 26 Julie 1803 deur D.G. van Reenen eiehandig
onderteken d.w.s. die datum is 'n dag vroeër as die verblyf op Van Heerden se plaas
(oorspronklike gevoeg by G.R. 14/16, Land Matters, Lists of Farms, 1763-1858: Extra
Ordinaire Annotatie van Leeningsplaatsen).
Ordonnansies: die amptelike benaming sedert die agtiende eeu vir die weilisensies wat die
reg op bewoning van 'n leningsplaas ingehou het.
Vermoedelik nog 'n plaashuis van C.J. van Heerden.
Dit is van hierdie punt duidelik dat daar in die handskrif en ook in die joernaal van D.G. van
Reenen 'n klaarblyklike verwarring van volgorde voorkom wat al van 26 Julie begin (V.R.V.
18 (Van Reenen) p. 240 e.v.).
Die plaas van Van Aswegen was (volgens Van Reenen, ibid., p. 242) ‘aan de Zoute Rivier’,
by die huidige Nelspoort. Maar daar was in 1803 geen Piet van Aswegen in die lewe nie.
Klaarblyklik word verwys na Jonathan Jacob van Aswegen, ged. 8.4.1776 (G.R. I, A-J, p.
16) wat op sy naam gehad het De Tooverfontein gel: in de koup over de Buffelsvalij (G.R.
14/16 en R.L.R. 78, p. 141). Dit was egter die reedsvermelde plaas oos van Buffelsrivier
waar die geselskap reeds volgens die handskrif op 27 Julie verby moes getrek het. (Vgl.
B.H.D. III, p. 175 en V.R.V. 11 (Lichtenstein) pp. 25-27).
Die berekening van die afstand is nie duidelik nie; as die vorige verblyf by Van Heerden
was, was dit baie naby die enigste identifiseerbare Kareebos nl. die op die huidige plaas
Kareebosch (MU 1.30) waar die pad van Murraysburg na Nelspoort oor die Buffelsrivier
(Kariega) gaan, 25 myl wes van Murraysburg.
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Tegens half zes uuren des avonds, kwamen wy weder aan een spruit van de Buffels
Rivier, welke door het Carrubosch aan de voet van rotsachtige gebergtens loopt en
zich met de andere spruit meer zuidwaards in de Caroo vereenigd. Het Carrubosch685
is aldus genaamd naar de menigte boomen van die naam, welke ter dezer plaatse
groeyen; de mimosa is hier niet minder menigvuldig. Men zegd ons dat zich veele
t' Coudou's686 in dit hout ophouden, en zyn zeer nieuwsgierig deze schoone antilope
te zien; men beloofd de heeren jagers op de zelve een ruim veld voor hun liefhebbery.
Wy campeerde aan de overzyde der rivier en hadden weder eene aanhoudende regen.

[29 Juli 1803]
VRYDAG den 29e JULY, genoegzaam van mynen val den 22e bekomen hersteld
zynde, steeg ik heden weder te paard, zeer verheugd myn wagen te mogen verlaten.
Wy vertrokken dus van hier, en reden zonder iets merkwaardigs te zien, tot aan de
Zoute Rivier687 welke mede zyn oorsprong uit de Nieuwvelds Gebergtens ontfangt,
en zich met de Chamtousch Rivier agter688 de Sitsi Kamma in zee werpt: wy sloegen
ons camp aan deze spruit ter neder.

[30 Juli 1803]
ZATURDAG den 30e JULY. Met het aanbreken van den dag, gingen wy met zeer
mooy weer van de Zout Rivier, onze weg na de Rhenoster-Kop nemende, circa vier
uuren met de ossenwagens van hier. Wy zagen de gebergtens van het Nieuwe Veld
aan onze slinke hand, en de Zwarte Bergen vertoonden zich met der zelver kruinen
in de verte voor ons uit.
Ten elf uuren kwamen wy aan de Rhenoster Kop, daar wy een paar uuren by een
fonteyn halte hielden.689 De commandant Human schoot een fraaye mannetjes struys,
welke echter geen schoone vederen had, dus van weinig waarde. Deze dieren zyn
hier zeer menigvuldig, en de boeren zyn groote liefhebbers hun te schieten, om de
vederen aan de Kaap, daar zy van waarde zyn te verkoopen.
Hoe zeer de schoft van heden maar tot deze plaats opgegeven was, begrepen wy
na den eeten, nog zoo ver te kunnen ryden om de plaats van den comman-
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Van 1778 word Carrubosch (Careebosch) al as stilhouplek aan Buffelsrivier genoem, o.a.
deur Kol. R.J. Gordon gebruik en in 1804 deur De Mist (Vgl. Forbes I, p. 298, B.H.D. III,
p. 175 en V.R.V. 11 (Lichtenstein) pp. 27-28).
Koedoes, Antilope (Capra) Strepsiceros, Pallas. Oor die vindplase vir die Hottentotse naam
kudu in geskrifte sedert 1761, sien Nienaber, pp. 344-345.
Die reis van Kareebos was nagenoeg 27 myl weswaarts oor Kruidfontein (tans MU 2.11) en
die uitspanplek Waaifontein (B.H.D. III, p. 175) na Klipkraal (tans BFW 9.11) en Nelspoort
aan die Soutrivier, destyds 'n verlate plaas (B.H.D. III, p. 176). Dit is moontlik dat dit hierdie
trajek was wat hierbo beskryf is as ‘tien uuren ossewagen’ van die vorige nagverblyf by Van
Heerden. Dit was hier aan Soutrivier die eintlike begin van die Koup, die Karoostreek onder
die Nieuweveldsberge wat weswaarts tot aan die Dwyka lê.
Ten ooste van Sitsikamma.
Ongeveer 12 myl suidwes verby Riem en Breipaal na Renosterkop (tans die spoorweghalte)
op die plaas Renosterkop (BFW 14.9). Die ou pad was ongeveer soos die bestaande spoorweg
loop, effens suid daarvan, na die huidige Beaufort-Wes.
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dant Abraham De Klerk690 te bereiken, zoo dat wy weder opzaten en onze weg
derwaards vervorderden. Wy reden aanhoudend langs de voet van het gebergte;
omtrent halverwegen gekomen troffen wy een veewagters hut aan, by welke wy eene
horde dier Kaffers ontmoeten, welke in de Nieuwveldsche Bergen zich ophouden.691
By onze komst aan de plaats van De Klerk, genaamd de Twee Fonteynen,692 was de
zon reeds onder, hoe zeer wy ook te paard onze wagens waren voor uit gereden.
De Commandant voornoemd onthaalde ons uitermate vrindelyk, en gaf een brief
over van den Gouverneur, welke hier den 25e laatsleden was voorbygereisd en
behouden door De Klerk tot de Zwarte Bergen was overgebragt. Ik schreef op
volmacht van den Gouverneur eene missive aan den Major van Gilten in de Algoabaay
Commanderende, daar by zyn Edele namens den Generaal eene Instructie gevende
hoedanig zich te gedragen indien Engelsche vyandelyke schepen mogten ondernemen
de Algoabaay aantevallen; en hem kennis gevende van het vertrek van den Generaal
naar de Kaapstad.693

690

691

692

693

Die kommandant van die Nuweveld en die Swartberg, Abraham de Klerk, Jacobseun, ged.
25.4.1757 (oorl. 1829?) is op 12.11.1775 getr. met Magdalena de Klerk, sy niggie, wat teen
1803 al oorlede was. (G.R. II, A-O, p. 123 en M.O.O.C. 7/107, fol. 91-98). De Klerk was 'n
ryk man met oor die 8,000 kleinvee wat sy vader se plase (infra voetn. 692) bewoon het, 'n
ontsaglike uitgestrektheid sodat sy naaste buurman in die ooste 60 myl van hom was. Hy het
van vroeg teen Boesmans en Kôsa in die veld gedien en was 'n baasjagter wat reeds 31 leeus
op sy kerfstok gehad het (Vgl. V.R.V. 11 (Lichtenstein) pp. 41-46, en A.P. Smit, ‘Beaufort-wes
125 jaar oud’, Die Huisgenoot, 17.8.1945, p. 17). Theunis Christiaan de Klerk wat om sy
aandeel aan die Slagtersnekopstand in 1816 op Van Aardtspos tereggestel is, was 'n seun
van Abraham de Klerk se neef (G.R. II, A-O, p. 122).
Sien G.R. 8/1 (A), J.W. Janssens/A. Stockenström, 22.6.1804: ‘In het Nieuweveld digt aan
groot Leeuwen Rivier onthoud zich een Kafferkraal onder hun hoofd Tsietsie welke daar
rustig en vredig als het ware onder het oog van de Commandt. de Klerk, leeven...’ Hulle kon
as inwoners beskou word vir wie grond gevind moes word. Vgl. ibidem, 10.8.1804: Dit is
Kôsa wat al lank daar is en in die oorlog van 1799 rustig gebly het; hulle moet grond kry en
besoeke aan hulle (deur Slambie-ondersteuners?) moet ontmoedig word. Vgl. ook V.R.V.
18 (Van Reenen), pp. 244-245.
Die woonplek van De Klerk was aan die Bo-Gamka (Leeurivier) op een van die plase van
sy oorlede vader, Jacob de Klerk: De Twee fonteinen in de Hooyvlakte gelegen aan de Groene
Bergh, oorspr. uitgegee in 1760 aan die kmdt. G.R. Opperman, later aangeteken vir Philip
Arnoldus Olivier en in 1778 aangeteken vir Jacob de Klerk, die ouere. Dit was teen 1802
nog op naam van sy weduwee (G.R. 14/16; R.L.R. 25, p. 417 en R.L.R. 41, p. 39). Jacob de
Klerk het ook nog o.a. die reedsgenoemde plase De Waayfontein gel: over de Zout Rivier
(1771) en De Klippekraal geleegen aan de Zout Rivier onder de Nieuweveldsbergen (1782)
gehad (Vgl. R.L.R. 78(a) s.v. Weduwee Jacob de Klerk, de Oude, en R.L.R. 41, p. 139). Op
die plaas Hooyvlakte, volgens Collins ‘the best place in the Coup, and indeed in the whole
tract lying between Cedarberg and Sneeuwberg’, is volgens proklamasie van 27.11.1818 die
dorp Beaufort-Wes aangelê (Sien Theal, Records VII, pp. 122-123 en A.P. Smit, Gedenkboek
van de Ned. Geref. Gemeente Beaufort-wes, 1820-1945. Kaapstad, 1945, pp. 1-2). D.G. van
Reenen het reeds tydens die reis van 1803 in sy joernaal die vestiging van 'n drosdy op
Abraham de Klerk se plaas voorgestaan en gemotiveer (V.R.V. 18, pp. 224 en 244).
Bygevoeg by die amptelike joernaal (G.M. IV, p. 202) maar nie teruggevind nie.
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[31 Juli 1803]
ZONDAG den 31e JULY. Wy hielden hier heden eene rustdag om onze provisien
zoo veel mogelyk te vernieuwen en met de Kaffers te spreken.
De Commandant De Klerk berigte ons dat de Gouverneur hem had gesproken en
zyne inzigten geopenbaard. Wy deden hun ook de vermaning, om zich als stille
onderdanen dezer Colonie te gedragen en gehoorzaam te zyn aan alle de bevelen
welke hun zoude gegeven worden. Deze Kaffers bestaan uit vier horden en hebben
zich reeds agt jaren geleden en in alle rust uit Kafferland na deze velden begeven,
daar zy zich stil en vreedzaam zonder ooit de Colonisten in iets te benadeelen, tot
hier toe gedragen hebben.
Hun verlangen is niet om naar hun land terug te keeren, maar veel eer om op de
zelvde voet onder de Hollandsche regering rustig en onderworpen te blyven leven
en geen oppergebied te erkennen dan hetzelve. Zy bebouwen, tegenswoordig reeds
eenige grond, en zyn zuinig en oppassend, op hun reeds gewonnen vee en schapen.
Wy deelden hun een menigte taback, coralen en andere snuysteryen uit, waar mede
zy zeer in hun schik waren; het is een groot verschil deze schoone uitgegroeyde
lieden te zien of de kleine Boschjesmans.
Eenige burgers, welke de Gouverneur met een reeks van klagten waren aangeweest
en door zyn Edele waren aangezegd om ze in handen van zyn Aide de Camp en dus
aan my te geven, deden zulks heden morgen. Den dag werd doorgebragt met de
nodige schikkingen voor onze reis van morgen te maken.
Wy vonden hier twee fraaye jonge leeuwen door den burger Prinsloo eenige dagen
te voren uit een hol gehaald daar hy de moeder had doodgeschoten,694 welkers huyd
benevens de jongen, nauwlyks zoo groot als jonge katten, hy my voor den Gouverneur
aanbood. Wy maakten een hok en namen ze in ons gezelschap aan. De presentgever
werd met een tegengeschenk van honderd Ryxdaalders schadeloos gesteld.

[1 Augustus 1803]
MAANDAG den 1e AUGUSTUS, voor het aanbreken van den dag kwam de Corporaal
der Dragonders rapport doen dat door de onachtzaamheid van de schildwacht de
jonge deserteur695 ontsnapt en nergens te vinden was: hoe gewoon ook aan de
onoplettendheden dezer lieden, werd dog de schildwacht dadelyk in arrest gezet,
terwyl wy ogenblikkelyk een menigte der Kaffers en Hottentotten op het spoor zetten
om hem te agterhalen; de Commandant de Klerk verzekerde dat het niet mogelyk
was aan hunnen oplettendheid te ontgaan, en werd verzogt aan zyne Veld Cornets
en naaste buuren kennis er van te geven, met ernstige vermaning deze misdadiger
zoo spoedig mogelyk aan ons over te brengen: wy voeden de hoop dat dit van het
gewenscht gevolg zal zyn.
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Die amptelike joernaal lui: ‘Jonge leeuwen...door den Burger Prinsloo opgekweekt...’. Daar
word ook vermeld dat Paravicini di Capelli op 31 Julie aan drie Ierse deserteurs, oor wie
besonderhede verstrek word, voorlopige verlof gegee het om te bly waar hulle is (G.M. IV,
p. 203).
Die deserteur wat op 24 Julie op Gordonsfontein binnegebring is.
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Onder de slaven van deze De Klerk vonden wy een man welke de Operatie van
Abeilard696 had ondergaan. Onze verwondering hier over te kennen gevende verhaalde
ons den zelven dat gedurende een commando dat hy, De Klerk, moest doen, deze
slaaf telkens van de plaats weg liep en zich by de slavinnen der naburige plaatzen
op hield; dat dit eyndelyk zyn moeder697 beginnende te vervelen, zy deze slaaf op
een goede dag had doen binden en in haar byzyn tot dien staat had doen brengen om
hem de lust tot wederweglopen te benemen. Verwonderlyk is het dat deze ongelukkige
zoo goed genezen was.
Overladen van vrindelykheden vertrokken wy met versche ossen, tegens negen
uuren van deze plaats. Wy hielden meer cours naar het zuiden dan te vooren;
verscheide malen togen wy over de Gamka, aldus naar het Hottentotsch woord
(Gama/Leeuw) en t'Ka (rivier), genoemd.698 De inwooners hebben echter een spruit
dezer Gamka by uitsluiting Leeuwen Rivier genoemd,699 ofschoon het de zelve is
welke by de Tafel en Leuwebergen boven de Ghowp700 zyn oorsprong neemd en zich
beneden de Zwarte Berg van Graaff-Reinet met de Rhenoster Rivier in de Olyphants
Rivier werpt; zy snyd dus dwars door de Caroo of Ghowp. Deze rivier heeft een
breed bed, dog is des somers ten eenemale droog; aan den oostelyken oever loopt de
scheiding van het district Graaff-Reinet en Stellenbosch; wy kwamen zonder iets
aandachtswaardig gezien te hebben aan de Caspers Craal mede op den oever van
Chamka Rivier daar wy onze tenten nedersloegen.701
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Ontmanning, soos geskied het aan Pierre Abélard (1079-1142), middeleeuse teoloog en
filosoof.
Anna Elisabeth Oberholster, ged. 19.2.1729, weduwee van Jacob de Klerk (G.R. II, A-O,
pp. 123 en 487-488). Sy was 'n niggie van die reedsgenoemde Michiel en Pieter Oberholster
(supra voetn. 667). Lichtenstein verhaal met smaak van hierdie onvermoeibare ou dame wat
Abraham de Klerk se huis met ysere hand regeer het en self nog op 75-jarige leeftyd togte
na Kaapstad alleen per ossewa onderneem het (V.R.V. 11, pp. 42-44).
Sien vindplase (1673-1805) en beskouings oor die Hottentotse woord vir leeu en die woord
vir rivier (1691-1811) by Nienaber, pp. 369-370 en 430-431 resp. Vgl. ook dergelike
riviernaamsamestellings soos Dwinka (Soutrivier), Dwyka (Renosterrivier), Tarka
(Vrouerivier), Kariega (Buffelsrivier), Dipka (Brakrivier), Goukamma (Vetrivier).
Die westelike tak met al sy eie takriviere wat onderkant Leeuw-Gamka by Fraserburgweg
by die Gamka aansluit.
Die Koup (Gouph, Coup, Ghoup) aldus bekend sedert 1763. (Botha, pp. 35 en 54). Die
oorspr. Hottentotse betekenis van die naam is blykbaar ‘die vet (vrugbare) streek,’ met
verwysing na die vet (maagvet) van die mens. Sien Nienaber, p. 499, en C. Pettman, South
African Place Names, Queenstown, 1931, p. 25.
Die roete van De Klerk af was links en daarna heen en weer oor die Gamkarivier. Naas ander
bronne is Kaart nr. 254 (Kaapse Argief) vir die kontrole van hierdie trajek geraadpleeg en
waar (O) en (W) naas plekname voorkom, dui dit links of regs van die Gamka aan. Van
Hooivlakte na die drif by Steenrotsfontein (O); na Weltevreede (W), deur die drif, na
Wolvekraal (O) na Holdrift-uitspanning (W) ook deur Lichtenstein genoem (V.R.V. 11, p.
82). Net onderkant loop die Kaspersrivier in en hier is waarskynlik op 1.8.1803 oornag,
ongeveer 17 myl suidwes van Hooivlakte, nagenoeg halfpad tussen die spoorweghaltes
Klipbank en Letjesbosch.
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[2 Augustus 1803]
DINGSDAG den 2e AUGUSTUS, met de opkomst der zon maakten wy ons op,
trokken weder gelyk gisteren verscheide reizen over de Gamka en reden voorspoedig
door eene groote vlakte, welke geen gras nog boomen voortbrengt en alwaar men
niets ziet dan eenige ganna en salsola bosjes;702 den oever der rivier alleen is met
Carru en doornhout begroeyd.
Tegens den middag hielden wy eene halte, voederde paarden en ossen, en reden
zuyd af na de Platte Drift.703 Nog vier uuren van deze plaats, onderwegen troffen wy
in de vlakte het versche voorspan reeds aan, welke morgen onze wagens verder
moeten brengen. In 't vallen van den avond stelden wy ons camp weder aan den oever
der Gamka.

[3 Augustus 1803 en 4 Augustus 1803]
WOENSDAG den 3e AUGUSTUS en DONDERDAG den 4e AUGUSTUS bleven wy
voortgaan langs de Gamka te ryden, zonder iets merkwaardigs te ontmoeten.704 De
grond in deze omstreken is ryk van salpeter voorzien; op eenige plaatsen vonden wy
dit voortbrengzel tot een vierde duim op de aarde leggen; wy namen een gedeelte
mede en kookten het des avonds, maar de middelen niet hebbende tot zuyveren en
bereiden maakte wy er maar een koek van om naar Kaapstad overtebrengen.
Wy togen over de Leeuwe Rivier, en naderde hede de Zwarte Berg; des avonds
kwamen wy vroegtydig aan de Zwartriviers Drift, ter plaatse daar zich de Gamka in
de zelve werpt. Den Veld Cornet Samuel De Beer705 had hier
702
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Gannabos, een van verskeie soorte bossies van die geslag Salsola (fam. Chenopodiaceae).
Vgl. W.A.T. III, pp. 24-25, en Nienaber, pp. 269-271, met aanhaling van vindplase vir die
benaming (1773-1836). Ook die verwysing by B.H.D. III, p. 351, na die gannaplant ‘dezelfde
plant onder de benaming van Quanna Podie (Salsola Soda) waarvan in Spanjen de Barilla
of Soda Caustica wordt gebrand.’
Op 2 Augustus was die roete na Van der Lindeskraal (W) verby Ongeluksrivier en
Platjiesrivier na Letjesbosch-uitspanning (W), Waschbank se drif (W), Koedoeskop (O) deur
Lichtenstein vermeld (V.R.V. 11, p. 82); na (Riem-) Remhoogte (O), ook by Lichtenstein
(ibid.) p. 82), en so na Platdrift (W) naby die loop van die Bakoondrivier waarvandaan
weerskante van Gamka 'n pad begin loop. Die kamp moes die aand by of naby die huidige
spoorweghalte Luttig gestaan het.
Van Plattedrift was die roete op 3 Augustus vermoedelik: verby Bakoondsrivier,
Uitkyk-uitspanning, Veldmansrivier (O) Remhoogte (W) inloop van Leeuwrivier (O). Die
kamp was moontlik in hierdie omgewing d.i. die huidige Fraserburgweg (oos van die Gamka).
Van Reenen sê daar is die aand oorgestaan by ‘Jan Hendrik Kraal’ (V.R.V. 18, p. 246), maar
die naam is nie gevind nie, wel Smitskraal, suid van Leeuerivier se inloop (O).
Die roete verder oor Zaayrivier (O), Abrahamskraal-uitspanning (O) na Blaauwkrantz (O)
waar De Mist ook oorgestaan het (V.R.V. 11 (Lichtenstein), p. 82). Vandaar oos langs Gamka
oor die huidige plase Combrinkskraal (PA 5.5); Klipfontein (BFW 5.22); na Zwartebul(le)tje
(BFW 5.24) by die Swartriviersdrif, 11 myl noordwes van Kweekvallei (Prins Albert).
Samuel Jacobus de Beer, Zachariasseun, vk. van die Swartbergwyk van Graaff-Reinetdistrik;
gebore in Drakenstein en op 2.11.1762 in die Paarl gedoop. Getr. op 28.12.1783 met Anna
Leonora de Villiers (G.R. II, A-O, p. 34 en Gedenkboek van de Ned. Geref. Gemeente te
Prins Albert...1842-1942, Kaapstad (g.d.), pp. 5, 8-9). Die beste beskrywing van hierdie
eksentrieke persoonlikheid en sy denkbeelde kom voor by Lichtenstein (V.R.V. 11, pp.
82-89). Oor sy sonde met die bure: G.R. 12/1, De Beer/A. Stockenström, 8.3.1804; G.R.
8/1(A): Janssens/Stockenström, 22.6.1804, met bylaes, en G.R. 16/1 (III), p. 441: A.
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nieuwe voorspan ossen gereed; zyn Edele had by het commandeeren der zelve eenige
zwarigheid ontmoet; de weduwe Van der Burg706 en den burger A. Botes707 hadden
geweigerd de zelve te verstrekken; er werd in 't vriendelyke een brief aan de zelve
geschreven welke het gewenscht gevolg had.

[5 Augustus 1803]
VRYDAG den 5e AUGUSTUS. Wy hoopte aan deze drift door den Veld Cornet de
Beer van schapen en andere levensmiddelen te zullen worden voorzien, dog vonden
ons gedeeltelyk teleurgesteld. Hy scheen geen juiste kennis te dragen by welke lieden,
men het nodige kon bekomen, wyl over al daar hy gecommandeerd had, het antwoord
was dat zy niet in staat waren te voldoen zeggende dat de Veld Cornet wel wist dat
zy niets van dien aard bezaten.
Deze man schynd van zyne districtsgenoten niet zeer bemind te zyn, en men
geloofd het niet gewaagd te zeggen, dat hy veel praat en weinig doet. Hy had vele
klagten en bezwaren en juist tegen lieden gericht, die wy ook gezien hadden, en van
welken wy ten minsten niets dan goeds ondervonden. Hy gaf twee groote brieven
aan ons over, een aan den Raad van Justitie en een andere voor den Gouverneur en
was zoo goed ons te zeggen, dat in deze laatste een menigte klachten stonden die
den Gouverneur niet aangenaam zouden zyn. Wanneer deze zoo gewigtig zyn als
die welke hy aan ons deed zullen zy niet veel aandagt waardig wezen.
Wy reden tegens acht uuren in den morgen van de Zwarte Riviers Drift, gaande
nu vlak westwaards, latende twee uuren links van ons de plaats van
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Stockenström/De Beer, 17.101.805). Hy het benewens Vygevalley en Abrahamskraal aan
Leeuwerivier, op sy naam gehad die geskiedkundige plaas De Kweekvalley geleegen aan
den Zwarte Rivier agter de Zwarteberg over de Leeuwe Rivier, wat reeds in 1762 aan sy
vader toegeken was. (R.L.R. 42, p. 723 en G.R. 14/17, p. 97). Op hierdie plaas het o.a.H.
Swellengrebel, J. van Plettenberg, R.J. Gordon, dr. Van der Kemp, J.W. Janssens, J.A. de
Mist en A. Stockenström op die een of ander tydstip aangedoen. (Vgl. o.a.G.M. IV, p. 3;
Plaat nr. 65 in die Gordonversameling, Rijksmuseum, Amsterdam; Barnard, p. 342 en plaat
teenoor 343, en B.H.D. I, p. 7). Op die plaas Kweekvallei (BW Q. 5.5, fol. 952) is in 1842
die dorpie Prins Albert aangelê (Aanwins 709 (Prins Albert), Kaapse Argief).
Louisa Erasmus, ged. 19.1.1744, weduwee van Stephanus van den Burg, met wie sy op
2.11.1766 getr. is (G.R. I, A-J, p. 218 en G.R. II, A-O, p. 36). Benewens plase in
Bruintjeshoogte, het sy op haar naam gehad De(Schotse) Schol(t)ze Kloof geleegen over den
Leeuwe Rivier (R.L.R. 78a s.v. Weduwee Steph. van den Burg, en R.L.R. 42, p. 728). Sy
was Samuel de Beer se buurvrou aan die westekant van Kweekvallei; by die rusie met haar
was ook betrokke Frederik Nielse(n) ('n Deen?) van Monnikendam wat allerlei eksperimentele
boerdery naby Kweekvallei beoefen het en met wie die weduwee Van den Burg op 24.6.1804
getroud is (Vgl. G.R. II, A-O, p. 457; V.R.V. 11 (Lichtenstein), p. 86 en G.R. 16/1 III, p.
441, A. Stockenström/S. de Beer, 17.10.1805, waarin die landdros dreig om De Beer ‘te
removeeren’ weens sy skandelike optrede teenoor Nielsen.
Anthonie Botes, getr. 26.3.1766 met Engela Erasmus (niggie van Louisa Erasmus, wed.
Steph. van den Burg), het in 1801 in Swartberg kom woon en die plaas Weltevreeden geleegen
voor de Zwartrivier gehad. (G.R. I, A-J, p. 87, G.R. 14/17, p. 34); sy seun was Abraham
Adriaan Botes, ged. 18.1.1778 en op 8.9.1799 getr. met Louisa Margaretha van den Burg,
dogter van die wed. Steph. van den Burg (G.R. I, A-J, pp. 36 en 88).
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Matthys de Beer.708 Deze zond ons den s'middags aan onze uitspan plaats, het vel en
hoofd van een door hem geschoten gemsbok,709 daar twee zeer lange recht opgaande
hoorns aan zyn: wy namen dit met dankzegging aan, en vervolgde onze weg, aan
den voet en tusschen de ruggen van de Zwarte Bergen.710 Het pad was klipachtig,
soms klimmende en dan weder dalende. Na de middag bereikten wy het punt, daar
de weg welke hier door van Graaff-Reinet Kaapwaards loopt en die uit de Caroo van
het Nieuwe Veld zich te samen vereenigen.711 Men reed nog zes uuren verder alvorens
water te zien, zoodat het reeds laat in den avond was, toen wy aan de Jakhalsfonteyn712
ons nachtleger vestigde.

[6 Augustus 1803]
ZATURDAG den 6e AUGUSTUS, gingen wy weder vroeg op reize; het land is hier
zeer woest en veeltyds loopt de weg door digt bewassen Carru en doornhout. Wy
zagen hier ook eenige cypressen dog niet fraay uitgegroeyd; het veld is hier vol
gemsbokken en t'koudous: van deze laatsten, gelyk ook struyzen, zagen wy eenige
zonder ze onder het schot te kunnen krygen.
Tegens den middag werd eene halte gehouden, in de welke wy afscheid namen
van de commandanten Linde en Human welke met hunnen ordentlyke jonge lieden
eene weg namen, die lings door de Zwarte Bergen loopt.713
Het speet ons zeer dat zy ons verlieten, want gedurende de gantschen tocht,
ontvingen wy van deze commandanten en hunne lieden niet dan blyken van
geschiktheid en vriendelyke medewerking. Het is genoeglyk te kunnen zeggen
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Matthijs Andries de Beer, ged. 8.2.1767, en getr. 12.8.1787 met Anna Magdalena Viljoen.
'n Jonger broer van Samuel de Beer (G.R. I, A-J, p. 35). Sy plaas was Vrisgewaagd is
halfgewonnen wat hy op 18.11.1799 op sy naam kry (tans BFW 5.57) aan die Gamka,
ongeveer 9 myl suid van die huidige pad na Prins Albertweg en 12 myl wes van Prins Albert.
(G.R. 14/17, p. 99.)
Gensbok, Oryx gazella, Linnaeus (fam. Bovidae).
Van Swartriviersdrif het die roete noord-weswaarts oor die Gamka geloop ongeveer soos
die huidige pad van Prins Albert na Prins Albertweg tot op die huidige plaas
Elandsberg-Jakkalswater (PA 2.10), 14 myl van Prins Albert. Daar draai die ou pad, die
‘slagterspad’, by die teken Slagterspoort links weg; dit is nog rybaar en loop suid van die
nasionale pad, en parallel daarmee. (Ondersoek ter plaatse en navraag 14.12.1959).
Waarskynlik dieselfde punt op Jakkalswater waar die Slagterspoortpad uit die huidige pad
na Prins Albertweg draai, ongeveer 4 uur per ossewa wes van Swartriviersdrif.
Barrow (I, p. 97) beskryf die stuk weg ten weste van die Gamka as 20 myl ‘of the most
beautiful road I ever beheld’, en in 1809 skryf Collins die goeie weiveld hierlangs toe aan
'n ou regeringsverordening dat oewers van die riviere nie afgewei moes word nie ‘that the
butchers' cattle from Graaff-Reinet may find grass on its way to the Cape’. (Theal, Records
VII, p. 119). Die trek van 5 Augustus was oor die Dwykarivier (die skeiding tussen die distrik
Graaff-Reinet en Stellenbosch), suid van Kettinghoogte, na Jakkalsfontein aan die
Jakkalsrivier. Die nagverblyf was 3¾ uur wes van die Dwyka (volgens die bevinding van
Forbes I, p. 184).
Die middaghalte was òf op die groot plaas Slagtersfontein (tans PA 2.15/16) òf die volgende
een, Wolvefontein (tans PA 1.40 fol. 1154), albei erkende stilhouplekke op die roete van die
slagtersvee (Vgl. die Barrowkaart, Kaapse Argief, nr. 146(b) en B.H.D. III, p. 180).
Hiervandaan was die naaste deurgang deur Swartberg vir die Swellendamse burgers die
Sevenweekspoort, 15 myl na die suidooste.
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dat geen onvriendelyk woord nog gezicht gedurende al dien tyd met hun is
voorgevallen nog gegeven, en men zoo broederlyk is gescheiden als by eengekomen:
wy reden rechts van hun nog vyf uuren verder, en kwamen met het vallen van den
avond op de hoogte van de Geelbeksfontein daar wy overnachten.714

[7 Augustus 1803]
ZONDAG den 7e AUGUSTUS, reden wy ten zeven uuren af naar de Zoute Vlakte.715
Gisteren avond kwam op onze uitspan plaats de famille van P. Roux welke van de
Zoutvlakte afkwamen om eene veeplaats in de Ghops716 te gaan betrekken: zy namen
de avondmaaltyd met ons. Wy vernamen ons, of ons voorspan aan de Zoute Vlakte
gereed stond, gelyk de Veld Cornet de Beer ons versproken had, dog Roux verzekerde
dat er hoegenaamd geene ossen gecommandeerd waren het welk ons niet zeer
vervrolykte.
Wy bevonden ook des avonds toen wy by Krieger aan de Vlakte717 kwamen, dat
de Veld Cornet ons weder een proef van zyn onoplettendheid wilde geven, zoo dat
wy resolveerden des anderen dags zyne ossen weder in te spannen en te houden tot
wy versche zagen opdagen: wy bleven hier overnachten en reden na ons van eenige
provisien voorzien te hebben 's morgens van

[8 Augustus 1803]
MAANDAG den 8e AUGUSTUS, weder voorwaards. Onze schoft van heden was
zeer groot en de weg met veel klippen bezaayd.718 Wy zagen een menigte struysen,
dog er werden geene geschoten.
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Die roete het gemiddeld ongeveer 6 myl besuide die huidige spoorweg gebly, oor
Hartebeestefontein (tans W 12.53 fol. 953, nog een van die stilhouplekke, vgl. G.M. IV, pp.
2-3) na Geelbeksfontein (op die huidige plaas Geelbekskraal PA 2.1) aan die westekant van
Geelbeksrivier, 9 myl suidoos van Laingsburg. Volgens Van Reenen (V.R.V. 18, p. 246)
was die staannplek ‘Aan de Geelbek daar de zoogenaamde Coup een einde neemt.’
Die plaas van Jacob Johannes Kruger heet sowel De Zoute Vlakte as De Zoute Kloof (V.R.V.
18 (Van Reenen), p. 248, en B.H.D. III, p. 181).
Van Geelbeksfontein het die ou pad noordwes geswenk oor die plaas Vischkuil aan die
‘Eerste’ Buffelsrivier (om dit van die Kariega te onderskei) waar in 1881 Laingsburg aangelê
is, en so na Kruger se plaas (tans die onderverdeelde Groot Sout Kloof 1943.193. 9990)
sowat 4 myl noordwes van Laingsburgstasie.
Koup.
Jacob Johannes Kruger (seun van Pieter Ernst Kruger van die Roggeveld, 1726-1786), ged.
14.3.1756, getr. op 14.2.1779 met Anna Dorothea Griesel, en oorl. voor 1821. Hy was
veldkornet en later veldkommandant van die Klein Roggeveld; sy woonplek was in die
Roggeveld en Soutkloof was een van sy legplaatsen (Vgl. Mossop(b), pp. 279-284). Hy was
'n ouer broer van die welbekende Graaff-Reinetse kommandant en heemraad, Pieter Ernst
Kruger, ged. 19.12.1758, oorl. 1810? (Ibidem, pp. 288-291.)
Dit was 'n dagskof van nege of tien ure (volgens Lichtenstein, V.R.V. 11, pp. 94-95) langs
die bo-pad d.w.s. noord van Matjesfontein, Pietermeintjes en Konstapel verby op 'n afstand
van 6 tot 8 myl.
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Het land is zeer kaal en dor; den gantsche dag kregen wy geen water te zien,
voordat wy des avonds, zonder iets op teekenens waardig gezien te hebben, uitspanden
op de plaats van Potgieter, de Drie Koppen719 genaamd;

719

Op die plaas Driekoppen (tans WOR 21.21), sowat 9 myl noord van Konstapel. Die Potgieter
hier vermeld, is nie uitgeken nie. By sowel die amptelike joernaal as die Berlynse afskrif is
die naam van die werklike bewoner blanko gelaat (G.M. IV, p. 207 en V.C. 109, Kaapse
Argief). Van Reenen verklaar egter dat op 8 Augustus oorgestaan is ‘aan de Zwanepoel een
plaats van Botha’. (V.R.V. 18, p. 248). Ongeveer dieselfde verwysing kom in die kladjoernaal
van De Mist voor: ‘...aan de Rietfontein, behoorende aan Potgieter, doch bewoond door
Zwanepoel’. (B.H.D. III, p. 181). Lichtenstein is meer uitvoerig: hy noem die plek ook
Rietfontein en beskrywe die armsalige omstandighede, asook die ontmoeting met 'n ou
Duitser, D. Hessler, 'n ‘kneg’ van Zwanepoel, en afkomstig uit Julich naby Keulen (V.R.V.
11, pp. 95-97). Teen 1813 was die plek onbewoond en vervalle (Theal, Records IX, p. 85).
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een armzalige hut en eenige vruchtboomen, was al het schoon van deze plaats.
Wy verkozen om onze tenten op de vlakte naby de fonteyn neder te slaan; men
kan byna niet begrypen dat een menschelyk schepsel heeft kunnen in het hoofd
krygen in zulks een woestyn te gaan woonen. Zeer vroeg in den morgen van

[9 Augustus 1803]
DINGSDAG den 9e AUGUSTUS, verlieten wy dezen oord. Wy hadden op gisteren
een dragonder vooruit gezonden naar de Veld Cornet Jacobsen720 aan de Verkeerde
Valey met een schriftelyke verzoek ons toch tegens morgen van versche ossen te
voorzien. Wy hoopten dat zulks lukken zoude want telkens zyn wy genoodzaakt
flauw gevallene ossen aftespannen, en de wagens op te houden.
Wy spanden des middags in eene nauwe rotsige kloof uit,721 daar eenig regenwater
werd gevonden, na ons een paar uuren opgehouden te hebben reden wy tusschen de
ruggen door, naar de plaats van de weduwe Beck,722 genaamd De Draay, denkelyk
deze naam voerende om de menigvuldige zwenkingen die men door de bergen moet
maken, alvorens de plaats te naderen.723 Wy kwamen vroegtydig aldaar en bleven er
overnachten.

720
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Infra, voetn. 724.
Pienaarskloof (langs die Pienaarsrivier, tussen Bonteberg en Voetpadsberg, reg noord van
die spoorweghalte Jan de Boers) en langs die plaas Klipfontein (tans WOR 8.28). Vgl. V.R.V.
11 (Lichtenstein) p. 97.
Die weduwee van Jacob Friedrich Beck, uit Stuttgart, as soldaat aan die Kaap aangekom,
1751; op 9.7.1758 getr. met Maria Dorothea Kamerling; hertr. in 1785 met Johanna Maria
van Deventer (ged. 6.1.1743), wed. van Dirk van der Bank. Oorlede 1789. Die wed. Beck
se stiefseun, Johan Jacob Beck (ged. 13.8.1769 en getr. met Johanna Susanna de Villiers op
3.10.1802) het op die plaas geboer. (Vgl. G.R. I, A-J, pp. 32 en 187; Hoge(a), p. 19; Kaapse
Plakkaatboek, VI, p. 162 en B.H.D. III, pp. 182 en 336 e.v.).
Die plaas se volledige naam Het Kruispad aan de Thouwsrivier, eigentlyk den Draai (van
de Zoute Rivier, bij de Verkeerdevlei) verklaar in sekere mate die herkoms (R.L.R. 78, p.
109 en Kaapse Plakkaatboek VI, p. 162). Dit was geleë waar Touwsrivier sy draai na die
suidooste maak om uiteindelik by die Gouritz aan te sluit. Kruispad was dit omdat naas die
wed. Beck se woning die pad na Hexrivier dié van die Koue Bokkeveld na Konstapelsvlakte
kruis-‘omdat de wegen naar Graaff-Reinet, het Nieuwe Veld, de Carro, en de Roggevelden
zig daar uiteen scheiden.’ (Theal, Records IV, p. 245 en B.H.D. III, p. 336 e.v.). Die plaas
is van 1775 al op ordonnansie verleen (R.L.R. 23, p. 383); in 1804 is die skeiding van die
nuwe Tulbaghse distrik deur De Draai vasgestel; in 1878 is Touwsrivier (dorp) aangelê op
die twee plase De Draai en Kruispad, groot 8,595 morg (Aanwins 709 (Touwsrivier) Kaapse
Argief).
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[10 Augustus 1803]
WOENSDAG den 10e AUGUSTUS. Men vond hier door de zorg van de Veld Cornet
Stephanus Jacobs,724 nieuw voorspan, daar wy onze tour van heden ten agt uuren
mede ondernamen, latende die van den Gouverneur om hunnen zwakken staat,
langzaam volgen. Wy reden langs de Touwrivier, welke uit het Bokkeveld afkoomt,
en zich met het water in de Verkeerde Valey vereenigd. Wy hielden eene halte aan
de veeplaats van den Veld Cornet Jacobs, bewoond door een schoenmaker, Muller
genaamd,725 en reden in de namiddag langs zyn woonplaats Bokrivier726 genaamd,
die wy niet aandeden.
Langs de Touwrivier afrydende, kwamen wy in de namiddag aan de voet van de
Bokkevelds Gebergtens in de kuyl van de Verkeerde Valey op de plaats van Schalk
Pinard,727 daar wy ons nachtquartier namen; deze plaats is weder de eerste die wy
voor ordentlyk ontmoetede, en de eigenaar schynd zoo door landbouw als het planten
van houtgewas en aanleg van tuynen veel nyver en niet minder vermogen te hebben.728
Wy troffen hier een wagen aan van de Kaap komende met de heer De Vos729 en een
onderofficier der Dragonders, welke was gezonden tot het op koopen van
remontpaarden. Zy berichten ons tot onzer alle genoegen dat den Gouverneur Maandag
avond den eersten Augustus aan de Kaap in volmaakte welstand was aangekomen.730

[11 Augustus 1803]
DONDERDAG den 11e AUGUSTUS, met het aanbreken van den dag ver-
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Stephanus Jacobs, Pieterseun, ged. 11.2.1759 en getr. op 3.5.1789 met Maria de Wit (G.R.
I, A-J, p. 369).
De Quartelfontein over de Hexrivier (tans WOR 6.18) waarop die Verkeerdevlei self geleë
is. Die skoenmaker was ene H. Muller wie se weduwee op 2.10.1805 nog daar gewoon het
(B.H.D. III, p. 341). Dit was 'n goeie 4 tot 5 uur se ry van De Draai af, suid van Verkeerdevlei
na die Kaaimansgat en suidweswaarts by die plaas Bokrivier verby (Ibidem).
De Bokkerivier agter Hexrivier (geleegen aan geene zyde van het Land van Waveren). Vgl.
Kaapse Plakkaatboek VI, p. 162. Die plaas (tans WOR 7.9) lê wes van die Verkeerdevlei
en reg noord van Matroosberg; dit was 'n pronk-veeplaas in dié tyd (B.H.D. III, pp. 342-343)
maar is in 1885-1897 deur die Kaapse Regering saam met Middelplaas en Kaaimansgat vir
spoorwegdoeleindes aangekoop (Aanwins nr. 709 (Touwsrivier), Kaapse Argief).
In werklikheid die plaas van twee broers: Barend Pienaar (ged. 5.9.1762) en sy jonger broer
die vk. Schalk Willem Pienaar, ged. 10.12.1763 en getr. op 18.4.1790 met Anna Maria van
der Merwe (Kaapse Plakkaatboek VI, p. 162 en G.R. III, P-Z, p. 14). Oor hom praat
Lichtenstein met lof (V.R.V. 10, p. 162). De Verkeerde Valley gel: in 't Bokkeveld is dieselfde
as die huidige Verloren Valley (WOR 6.22). Van Bokkerivier is oor Hartebeestkraal van
Philip Erasmus gereis om die plaas van S.W. Pienaar te bereik- ‘een gedeelte van het water
dat de Verkeerde Valleij formeert, komt over deze plaats uit den Berg.’ (B.H.D. III, p. 343).
'n Waardevolle plaas volgens die beskrywing van die Kommissie van Veeteelt (1805). Vgl.
B.H.D. III, p. 343.
Waarskynlik Johannes Vos (Jr.), ged. 18.10.1772 en getr. met Isabella Mostert (G.R. III,
P-Z, p. 326). Hy word enkele maande later genoem i.v.m. 'n eis om betaling as aannemer vir
leweransie van artilleriebenodigdhede (B.R. 3, p. 1830, dd. 26.9.1803).
Sien die verslag J.A. de Mist/Staatsbewind, 3.9.1803, oor genl. Janssens se aankoms: hy is
gesond en wel maar, soos tevore, uiters swaarmoedig en oortuig van sy ongeskiktheid om
as goewerneur te dien. (V.C. 278, Kaapse Argief, p. 184).
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trokken wy weder en beklommen de gebergtens van Bokkeveld.731 In de valey aan
de andere zyde komende zagen wy de voet dier gebergtens meest met woonplaatsen
en teellanden aangelegd.732 De eerste welke wy aandeden was de veeplaats van de
Veld Cornet T. Tiron733 die gezorgd had voor een nieuw span en toen met ons mede
de togt van heden maakte. Des morgens ten tien uuren, kwamen wy aan de Laaken
Valey,734 zynde de plaats van den burger Peeter Van der Merwe.735 Ik kogt van den
zelven een excellente Spaansche hengst voor de prys van twee hondert Rykxdaalders.
Wy bereykten een uur of later de plaats van de Veldcornet Tyron,736 daar wy eene
halte hielden.
Men rade ons hier om in stede de Witsenberg overtetrekken liever door de
Mosterthoek te ryden,737 aangezien de steilte dezer berg en de buitengemeene zwaarte
onzer wagens; zoo dat wy besloten cours te zetten naar de plaats van Paul Hugo aan
de voet van de Kloof, by de Mostert Hoek leggende, daar wy tegens den avond
afstapte.738
731
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Van Verlorenvallei deur ‘Die Venster’, verby Karoopoort, met die Lakenvallei na die
teenswoordige Ceres, suid van Delareyberg langs.
Beboubare landerye.
Lees: Christiaan Gabriel Theron (Vgl. infra, voetn. 736). Die plase waaroor die oggend
getrek is, was Rietvallei (nou WOR 8.27), Uitkomst (destyds van M. Bruwer, nou WOR
8.26), en Hottentotskraal (nou WOR 6.21). Laasgenoemde was vermoedelik die veeplaas
van Theron. (Vgl. V.R.V. 11 (Lichtenstein), pp. 158-162.)
Die historiese ou leningsplaas De laaken valleij gel: in 't bockeveld, tans Lakenvallei WOR
8.30, in 1760 aan Pieter van der Merwe, Hendrikseun, op ordonnansie gegee (R.L.R. 42, p.
630). Die plaas lê op die skeiding van die Warm en Koue Bokkeveld (B.H.D. III, pp. 345-346).
Van der Merwe het volgens sy opgaaf ook nog 5 ander plase op sy naam gehad (J. 348,
opgaaf Tulbagh, 1805).
Petrus van der Merwe, veldkornet van die Bokkeveld (‘Pieter Lakenvlei’), ged. 19.7.1739,
getr. op 6.5.1759 met Anna Sophia van Heerden en hertr. op 7.10.1775 met Elsje Lubbe
(G.R. II, A-O, pp. 354-355). Vgl. oor hierdie patriargale figuur met sy gesin van vyftien
kinders, Lichtenstein (V.R.V. 11, pp. 205-206). D.G. van Reenen teken (verbasend genoeg)
op dat Van der Merwe tydens hul besoek nie tuis was nie. (Sien korreksie by V.R.V. 18, pp.
248 en 249, voetn. 298).
Christiaan Gabriel Theron, vk. van die Warm Bokkeveld, ged. 17.4.1774, getr. 19.10.1794
met Maria Magdalena Strauss en hertr. 13.3.1796 met Maria Magdalena van Heerden, wed.
van Willem van Heerden (G.R. III, P-Z, p. 409).
Sy plaas was De Leeuwenfontein (tans WOR 6.16), 4 myl van Lakenvallei af, die ou
Theronplaas met woonhuis uit 1770. (Mossop(a), p. 177 en B.R. 131, Reis van landdros H.
van de Graaff, 1805, p. 799).
Daar moes gekies word tussen Jan Mostert se pad (by die huidige Michellspas) en die
moeiliker oorgang, die Witsenbergpas van Agter-Witsenberg en die Koue Bokkeveld oor
Schurfdeberg en Witsenberg na Roodezand, soos Lichtenstein dit nog gery het (V.R.V. 10,
p. 164 e.v.). Dit is die pad voor 1780 deur Pieter Pienaar, reisgenoot van kol. R.J. Gordon,
gemaak van die Cereskant na die sendingstasie Steinthal van vandag; sedert 1874 heeltemal
in onbruik (Burman, pp. 127-131).
Paulus Hugo, Pieterseun, ged. 30.6.1764, getr. op 1.10.1786 met Rachel Johanna Pretorius,
wed. van Pieter Willem van Heerden, hertr. op 29.11.1795 met Martha Barbara Liebenberg
(G.R. I, A-J, pp. 355-356).
Van 1789 het hy o.a. die plaas 't Wolvehuys (nou WOR 6.6, met spoorweghaltes Schoonvlei
en Bon Chretien) op sy naam gehad (R.L.R. 42). Daarnaas het hy De Tweefonteinen (nou
WOR 6.10) gehad (J. 348, Opgaaf Tulbagh, 1805). Op Rietvallei, wat suid aan hierdie plase
grens, is na 1849 die dorpie Ceres aangelê. Hugo se twee plase was albei aan die pad wat
van Leeuwenfontein gekom het. Waarskynlik is naby die huidige Ceres oornag, maar nog
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op Wolvehuys wat driekwartier van die uitspanning onder Mostertshoek se pas was. (B.R.
131, p. 797).
Paul Hugo moet nie verwar word met veldkornet Pieter François Hugo (sy kleinneef), ged.
10.7.1768, wat op De Liefde gewoon het aan Roodezand, suid van die huidige
Romansrivier-spoorwegstasie (Vgl. B.H.D. III, p. 144).
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[12 Augustus 1803]
VRYDAG den 12e AUGUSTUS, reden wy van deze plaats en kwamen vroegtydig
aan den voet van het Mosterthoeksgebergte;739 de wagens hadden om der zelver
zwaarte wille, veel moeite deze klipachtige steiltens op te komen; evenwel zouden
wy nog al spoedig door deze weg gekomen zyn, zoo de menigvuldige driften der
Bergrivier740 die men moet overtrekken niet eenige uuren hadden opgehouden; twee
maal hadden wy het ongeluk dat ossen midden in de drift uit hunnen jukken geraakten,
het welk met geen weinige moeite werd hersteld.
Tegens vyf uuren in de nademiddag zagen wy ons tog buiten deze doortogt en aan
het begin van het Roode Zand.741 De verlangst om aan Kaapstad te komen deed ons
besluiten te paard de wagens te verlaten en aan de zorge van den Luitenant Gilmer
overtegeven gelyk wy dan ook dien avond nog te paard de Roode Zandkloof
doortrokken en een uur verder reden.742

[13 Augustus 1803]
Wy waren maar twee à drie uuren uitgerust toen wy
ZATURDAG den 13e AUGUSTUS reeds weder opzaten en onze laatste dagreize
ondernamen. Weinig belangryks kwam ons voor; een zware regen verzelde ons den
geheelen dag. Wy hadden nog een breede drift water te overzetten,743 en niemand
onzer was de doortogt van de zelve bekend, gelukkig of ongelukkig zoo als men het
noemen wil, ontmoete wy een landman aan welkers paard wy zagen dat hy de rivier
doorwaad had; gevraagd zynde welke strekking wy houden moesten antwoorde hy
in het voorbyryden links, en daar mede reisde wy weg. In de nabyheid der drift
komende welke door de

739

740
741
742
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Die Mostertshoekpad, heen en weer oor Dwarsrivier waar dit tussen Witsenberg en
Mostertshoekweg deurbreek. Die eerste pas is in 1765 deur Jan Mostert gebou ‘die 't eerst
den weg daardoor gevonden en gemaakt heeft...’ (B.R. 131, Dagverhaal van die reis van
landdros H. van de Graaf, 1805, pp. 797 e.v.; vgl. ook Burman, pp. 132-138). Eers op
1.12.1848 is die Michellspas deur A.G. Bain hier voltooi en in gebruik geneem.
Lees: Breederivier (Dwarsrivier).
‘Roodezand in 't Land van Waveren’ wat die volgende jaar deel van die distrik Tulbagh sou
word; die punt hier was ongeveer die huidige Wolseley.
Nie die ou pad oor Oukloofsberg nie, maar die huidige deurgang langs Klein-Bergrivier
(V.R.V. 11 (Lichtenstein), p. 115 en Burman, pp. 49-55).
Die handskrif verswyg hier dat D.G. van Reenen en sy seun Daniel saam vooruitgery het.
Daar is die aand van 12 Augustus oornag op Barend Frederik Liebenberg se plaas De
Vogelvaley (tans nog Vogelvallij O. Stell. F. 2.200) destyds bewoon deur Liebenberg se
stiefseun, Josef de Klerk (V.R.V. 18 (Van Reenen), p. 256 en 257, voetn. 313).
Moontlik die Kompanjiesrivier, ten suide van Hermon, naby die spoorweghalte Sodendal.
Nòg die handskrif, nòg Van Reenen se joernaal bevat enige aanduiding van die roete wat op
die laaste trajek na Kaapstad gevolg is.
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veelvuldige regen sterk gezwollen was en snel stroomde, ontstond by ons de
twyffeling of het links roepen van den boer die ons ontmoete moest begrepen worden,
zyn links of wel onze te wezen.
Er werd veel voor en tegen over gezegd, en eyndelyk tot aller ramp besloten onze
linkehand te volgen. Het welk dan ook zoo noodlottig uytviel dat de oude heer Van
Rheenen, des zelfs zoon, myn persoon en de knegts met de handpaarden als tegelyk
in een verspoeld zeekoegat nederzonken en door de felle stroom werden weggedreven.
De paarden spanden alle hunne kragt in om wederstand te bieden en den anderen
oever te bereyken, dog zeer naby den anderen haspelende, hadden wy buiten het
gevaar van verdrinken, nog het yslyk vooruitzicht van elkanderen in den stroom te
zullen verpletten, het welk tog zoo gelukkig afliep, dat de heer Van Rheenen alleen
den oever der overzyde bereykte, en wy overige aan deze zyde aanspoelden, zonder
eenige merkelyke schade geleden te hebben.
Myn oppasser was tog onder het zwemmen van het paard geraakt, en met de
handpaarden door de stroom een heel eynd wegs afgedreven; wy vonden hem en de
paarden ook aan onze zyde tegen den oever terug, zoo dat er nu opnieuw tot de
overtogt werd besloten. Na alvorens een half uur hooger opgereeden te zyn werd dan
de zelve ook zonder ongelukken overgezet en hoe nat en vermoeid wy ook waren
belette dit egter niet dat des avonds allen zeer welvarende in de Kaapstad aankwamen,
en met vreugde aan onze woningen aftredende, deze landreize eindigde.
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Thermometer observatien gemaakt geduurende de reis uit de Algoa
baay in Kafferland en terug naar Graaff Reinet744
Graden
1803
Juny 3

s'morgens
43

s'middags
80

4

47

80

5

55

80

6

48

75

7

43

73

8

59

58

Regen

9

58

56

Regen

10

52

66

11

57

67

12

52

67

13

54

60

14

56

59

15

55

59

16

40

61

17

52

65

18

54

76

19

53

81

20

42

76

21

45

76

22

49

79

23

46

83

24

53

80

25

43

76

26

46

78

27

33

63

28

60

70

29

60

62

Regen

30

41

62

Ryp

744

Aanmerkingen

Regen
Regen

Ryp

Waarnemings deur kapt. Ludwig Alberti, onder datum 9 Julie vermeld, supra voetn. 586.
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31

57

Ryp & Ys een Linie
dik.745

2

38

52

Ryp

3

37

38

Ryp

745

Een tiende of een twaalfde duim.
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Journal eener landreize naar de Saldanha
en St. Helena-baayen
in de Maand Mey 1804.
746

[17 Mei 1804]
DEN ZEVENTIENDEN MEY reed den GOUVERNEUR verzeld van zyn Aide de
Camp, benevens de heer Hendrik Cloete van Groot Constantia747 en de jonge heer
Jacob van Rheenen Jansz.748 uit de hoofdplaats des morgens met het aanbreken van
den dag en kwamen tegens half negen uuren aan de Rietvalley749 daar wy ontbeten
hebbende ten half tien uuren de reize aannamen. Het deynachtig donker weer, belette
ons ver bezyde de groote weg aftezien.
De weg welke wy volgden die zeer zandig is, verdeeld zich even boven de
Rietvalley in tweën; die welke wy rechts lieten, loopt naar midden der Koebergen;750
een half uur verder is een tweede pad, gelydende door de Blaauwe Berg Valey na
de Blaauwe Berg die wy uit hoofde der sterke mist dog niet konde zien. Men weet
dat links van de Rietvalley nog een weg tot die berg loopt, welke wy parallel op den
afstand van een half uur afreden.751 Rechts

746

747

748

749

750
751

Uit die handskrif W.B.E. Paravicini di Capelli, met toestemming van die Bestuur van die
Koninklijke Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te 's-Gravenhage, maar prakties
sonder annotasie, in 1932 deur die Linschoten-Vereeniging, as bylae V, pp. 333-339, gevoeg
by deel XXXVI van sy publikasies: E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de
Hollandse Tijd, vierde deel, Tochten in het Kafferland, 1776-1805. Den Haag, 1932.
In die Janssensversameling (Collectie Janssens, Aanwins XXXVIII (1906) Alg. Rijksarchief,
Den Haag), is daar by Bundel 7 'n afskrif van hierdie joernaal, op foliopapier met watermerk
1798, en met byskrif ‘Collasioneert Schonegevel.’
Hendrik Cloete (geb. 24.7.1758, oorl. 29.9.1818), getr. op 9.7.1780 met Anna Catharina
Scheller, het sy vader, Hendrik Cloete (1725-1799) opgevolg as eienaar van Groot Constantia
(Sien G.R. I, A-J, p. 154; M.O.O.C. 6/2, Doodregister (1818) en M.O.O.C. 7/78, fol. 38-39).
Hy was in die Bataafse tyd ‘Inspecteur van 's Lands Domeinen en Bosschen’. Vgl. Van der
Merwe (J.P.), p. 295.
Jacob van Reenen, ged. 30.6.1782, die oudste seun van die oudste Van Reenenbroer, Johannes
Gysbertus (infra voetn. 785) uit sy tweede huwelik met Elisabeth Jacoba Maynier. Hy is op
4.5.1806 getr. met Geesje Wilhelmina Cloete, dogter van Hendrik Cloete van Constantia.
(Vgl. G.R. III, P-Z, p. 113).
Oor die roete o.a. Barrow II, voukaart teenoor p. 261 en Kaart 847(Kaapse Argief). Die
oggend se reis was van die Kasteel na Fort Knokke, na Craig's Tower (mond van die
Soutrivier) oor Paardeneiland na Jan Biesjes Kraal (tans Milnerton, C.Q. 13.7 en C.F. 13.18,
teenoor die tweede mond van die Soutrivier) en daarna na Rietvallei (tans C.Q. 11.12 fol.
746) waar die hoofkwartier van die Hottentotkorps eers gevestig was (V.R.V. 10
(Lichtenstein), p. 22).
Die streeknaam Koeberg kom reeds vroeg in die 18de eeu voor (Botha, p. 85) en plase is
daar van 1698 al toegeken (Vgl. lys by Walker, Historical Atlas of South Africa, p. 8).
Verby dieselfde vlak terrein aan die Blouberg waar op 6 Januarie 1806 die slag teen die
Britse invalsmag deur genl. Janssens gelewer sou word. Noord van Rietvallei het die pad by
die plase Paalen en Potsdam links na Blouberg geloop (Kaart 782: Kaapse Afdeling, 1899).

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

200
draaide een weg uit in drie armen; de eene ging na de Koebergen, een tweede tusschen
deze en agter de Olyphantskop; de derde die wy volgden leyde rechts naar de
Olyphantskop, een plaats gehoorende aan Jan Munnik.752
Hier stapten wy een ogenblik van de paarden om den bewooner te groeten. Weder
opgezeten zynde passeerden wy 20 minuten verder de plaats genaamd Brakke Kuil,
gehoorende aan Verwey,753 zynde een fraaye koornplaats. Even boven deze wooning
leyde weder een weg na Koebergen. Circa 10 minuten verder legd de eigendomsplaats
van Jan Coetzee genaamd de Lange Rug.754 Een leningsplaats aan deze plaats
getrokken genaamd de Drie Fonteynen755 legd 5 minuten hooger op.
By den heer Coetzée namen wy het middagmaal en werden treffelyk onthaald;
den heer J.C. Rabé756 kwam hier de Gouverneur een bezoek geven en had een
conferentie met zyn Edele.
Ten half drie uuren vertrokken wy, rydende de groote weg na Groene Kloofspost;757
toen wy een uur gevorderd waren zagen wy links van de weg een Gouvernements
uitspanplaats, de Henk Fonteyn,758 en iets voorwaards een weg na de Hartebeestkraal,759
die over het strand naar de Ganzekraal760 en verder naar Saldanha Baay leyd.
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De Kleine Olifants Kop (tans C.Q. 6.58, fol. 518) ongeveer 18 myl noord van Kaapstad. Die
plaas is reeds in 1698 uitgegee (Walker, p. 8). In 1803 was die bewoner Johannes Hendrik
Munnik, ged. 8.9.1765 en oorl. 1818(?); getroud op 27.3.1803 met Jacoba Elisabeth van
Sittert (G.R. II, A-O, p. 427 en M.O.O.C. 7/77 fol. 26 en 27).
Van Olifantskop was die pad oos van die huidige Mamrepad, oor Keert de Koe (nou C.Q.
6.68) en die plaas Vaatje (ondersoek ter plaatse, 22.12.1959).
Brakke Kuyl (tans C.Q. 6.69) geleë aan die Klein-Soutrivier, was die plaas van Dirk Gysbertus
Verwey, ged. 13.7.1755, en getr. op 3.11.1776 met Maria Johanna van der Westhuyzen (GR
III, P-Z, p. 481). Verwey het van 1781 af ook De Springfontein op sy naam gehad (R.L.R.
40, p. 179, en teen 1799 verskeie Groenkloofplase w.o. Klein-Dassenberg en Laatste Stuyver
gehuur (R.L.R. 79a, Lys 21.12.1795).
Die plaas Brakkekuil lê reg wes van Philadelphia en die ‘weg na Koebergen’ is dieselfde
wat nou nog van Langrug na Philadelphia loop.
De Lange Rug (tans C.Q. 6.70) wat aan die Donkergatsrivier lê. Die eienaar was Johannes
Coetzee, ged. 4.7.1751 en op 7.4.1776 getr. met Huibrecht Coetzee (G.R. I, A-J, p. 157).
Teen 8.11.1805 meld die Kommissie van Veeteelt dat Jan Coetzee in 1804 op die
aangrensende plaas De Drie Fonteinen met ‘de voortkweeking van wolgeevende schapen’
begin het. (B.H.D. III, pp. 423-424).
De Drie Fonteinen geleegen in de Koebergen (tans C.Q. 8.23 fol. 607) aan die bolope van
Donkergatsrivier, wat uit die Dassenberg kom. Reeds in Feb. 1700 is hierdie plaas in gebruik
gegee o.a. aan Henning Hüsing (H.C. Hopkins, Eeufeesgedenkboek van die Gemeente Darling,
1853-1953, Stellenbosch, 1953, p. 8). Dit word in 1790 op ordonnansie gegee aan Johannes
Rabe (R.L.R. 41, p. 220).
Vermoedelik Johannes Christiaan Rabe. (Vgl. infra voetn. 842.)
Die teenswoordige Mamre, sendingstasie van die Morawiese Broederkerk sedert 1809.
Nog te sien, sowat 6 myl van Mamre, wes van die huidige hoofweg.
'n Ou eiendomsplaas Hartebeestkraal (tans C.F. 4.29, waaroor die pad na Mamre loop).
Blykbaar word 'n paadjie bedoel wat weswaarts na die kus, en oor Ganskraal kuslangs na
Saldanhabaai geloop het.
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De Papenkuils Fonteyn,761 die wy weldra rechts passeerde, is een tweede uitspanplaats,
daar toch des zomers weinig water is; lings vooruit van deze legd de zogenaamde
Laatste Stuyver,762 zynde een stukje Gouvernements Grond.
Omtrend te vyf uuren in de namiddag arriveerden wy aan de Groene Kloofspost,
gehoorende aan het Gouvernement763 en verhuurd aan den zoutpachter Versfeld,764
schoonzoon van de heer Jacob van Rheenen765 van Ganzekraal, welke beide heeren,
wy aldaar aantroffen. De Gouverneur bezigtigde deze plaats die al het aanzien heeft
van mooy geweest te zyn, dog vond de gebouwen die in een woonhuis en eenige
schuren bestaan, in een vervallene staat.
De heer Van Rheenen van de Ganzekraal had de vriendelykheid gehad een
rydwagen mede te brengen, in welke het gezelschap zich plaatste en naar voornoemde
plaats afreed.766 De kloof die de eigentlyke plaats van de post is, schynd zeer vrugtbaar
en legd tegens een grasryke heuvel, makende verder aan de punt een gedeelte der
Klavervaley uit.
Na een uur rydens passeerden wy de zogenaamde Toverhoogte en iets verder de
Wolvenrug, twee heuvels over welke de weg legd; toen wy de
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Die uitspanning is op die grond van Katsenbergposkantoor (C.Q. 6.59) en moet nie verwar
word met Papenkuilsfontein (MAL 2.2) net noord van Mamre nie.
Die ou eiendomsplaas Laatste Stuyver (C.F. 7.17) was een van die talryke Groenkloofplase
wat hier genoem word. Sedert 1761 toe die Kompanjie sy veeposte aan die Groenkloof
gevestig het, het ongeveer 36 plase ontstaan wat in groepe of ‘parceelen’ aan koloniste
verhuur is, meestal Swartlandse boere o.w. verskeie van die Van Reenens. Vgl. hieroor
R.L.R. 79a, Huurcontracten van de Groenekloofplaatsen (1795-1802), en Kaart 815 (Kaapse
Argief): Particuliere plan van de Plaats genaamd Groote Post en de aan en omstreeks leggende
Gouvernements Plaatzen in de Groene Kloof. L.-M. Thibault (1814). Sien ook besonderhede
oor die plase by Nobbs, pp. 84-86. Die pleknaam Groenkloof kom reeds onder datum
31.10.1682 in Olof Bergh se joernaal voor (E.E. Mossop, Journals of Bergh and Schrijver,
Van Riebeeck-vereniging, nr. 12, Kaapstad, 1931, p. 80).
Op die terrein van die vaste militêre pos deur die Kompanjie in 1701 aan die Groenekloof
gevestig (Theal III, p. 415). Die 18de-eeuse poshuis waarvan 'n tekening (1779) as nr. 33
van die Gordonversameling voorkom, bestaan nog as pastorie van die Morawiese Broederkerk,
langs die grootpad deur Mamre na Darling. (Sien afdrukke in G.M. IV, p. 338 en by Barnard,
na p. 376).
Groenkloof was die plaas waar kol. R.J. Gordon van 1789 af die eerste proewe gedoen het
met merinowolskape in Suid-Afrika (Sien Thom, pp. 148 en 267 e.v.).
Willem Ferdinand Versfeld, ged. 31.1.1780 en oorl. 15.9.1827; getr. op 25.4.1802 niet Maria
van Reenen, dogter van Jacob van Reenen van Ganzekraal (G.R. III, P-Z, p. 476 en M.O.O.C.
7/103 fol. 88). Dit is interessant om op te merk dat die egpaar Versveld se tweede kind op
Ganzekraal gebore is op 23.5.1804, die week ná die goewerneur se besoek, en gedoop is Jan
Willem Janssens Versfeld (1804-1875). Sien G.R. III, P-Z, p. 477.
Jacob van Reenen (ged. 5.10.1755 en oorl. 5.6.1806); getr. op 4.2.1781 met Maria Catharina
Persoon (G.R. III, P-Z, p. 114), was een van die nege Van Reenenbroers wat toe in lewe was,
seuns van die Kaapse Patriotleier Jacob van Reenen (1727-1794). Hy het bekendheid verwerf
as leier van die Grosvenor-ekspedisie van 1790-1791. (Vgl. oor sy lewensloop Kirby, pp.
43-49.)
Die plaas Ganzekraal was weswaarts van die roete af, ongeveer een uur se ry.
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zelve gepasseerd waren zagen en arriveerden wy weldra aan de Ganzekraal,767 daar
wy de famille van den heer Van Rheene aantroffen, en zeer vriendelyk werden
geherbergd. Deze plaats legd op een quartier uur afstands van den oever der
Tafelbaay,768 en is zeer vrugtbaar en uitgestrekt; de zelve leverd veel koorn, garst,
rogge, enz., op: er zyn veele gebouwen, zelfs een wind-koornmolen die tydens het
verblyf der Engelsche troupes aan de Saldanha Baay door de zelve met vrugt gebruikt
werd.
Ter dezer plaatse is men zeer ver gevorderd in de schapeteeld van Spaansche Ras:769
de zelve word hier met veel zorg opgepast en hadden een schoon aanzigt. Het vee
in het generaal ziet er in deze omstreek zeer goed uit, dog gebrek aan handen maakt
dat men van de Ganzekraal niet zeer veel vrug trekt, als men wel zou kunnen doen.
Wy zagen hier ook een ram en ooy van Bengaalsche Kemelbokken,770 welke zeer
lang van hair zyn; onder welke een fraay soort van wolzyden is van welke de
zogenaamde Tjals en halsdoeken worden gefabriceerd.

[18 Mei 1804]
VRYDAG den 18e MEY. De Heer van Rheenen had de heuschheid ons deze morgen
met deszelfs charet771 wederom uitgeleide te doen, en na dat wy deszelfs famille voor
de receptie bedankt hadden, vertrokken wy ten 9e uuren van de Ganzekraal.
Op den afstand van byna een uur arriveerden wy aan de plaats van de heer C:
Bastiaan van Rheenen,772 genaamd de Klaver Valey.773 Langs de weg die
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Die pleknaam dagteken uit 1673; op 25.10.1709 is die plaas Aen de Ganse Craal, by de
Groene Cloov uitgegee aan Martin Mecklenburg (Vgl. Botha, p. 105). Na 1791 is dit (saam
met ander plase) met die opheffing van die Kompanjiesposte verhuur aan drie van die Van
Reenenbroers (Johannes Gysbertus, Jacob en Sebastiaan Valentyn) wat na 1795 afsonderlik
geboer het; Jacob op Ganzekraal (Sien Hopkins, pp. 9-10).
Lees: die weskus. Ganzekraal se grond lê aan Jacobsbaai en Leggerbaai, ongeveer 35 myl
noord van Tafelbaai.
Vgl. supra, voetn. 763. Ook V.R.V. 23 (Van Ryneveld), pp. 56-57, 66 en 74 voetn. 32.
Die angorabok (sybok), Capra hircus angorensis (fam. Bovidae).
Fr., charette, reiswa.
Sebastiaan Valentyn van Reenen, ged. 31.8.1760, oorl. 1821; getr. op 14.9.1783 met Catharina
Hurter (M.O.O.C. 7/54 fol. 11 en G.R. III, P-Z, pp. 114-115). Hy en sy broer Willem het die
botanikus William Paterson, wat in 1777-1779 in die binneland gereis het, vergesel en in
1793 het hy weer met sy broer Dirk Gysbert in die Meermin na Walvisbaai gevaar om die
omgewing te ondersoek. (Vgl. E.E. Mossop, Journals of Wikar, Coetsé and Van Reenen,
Van Riebeeckvereniging nr. 15, Kaapstad, 1935, pp. 10-11).
Van 1783 is vir hom verskeie leningsplase aangeteken in die binneland (R.L.R. 42, p. 744).
Hy het ná 1791 Klavervallei bewoon, waar hy 'n groot en florerende boerdery gehad het.
(Nobbs, pp. 85-86). Volgens Augusta de Mist (p. 84) was hy ‘een der rijkste en aanzienlijkste
kolonisten’. Vgl. ook V.R.V. 10 (Lichtenstein), pp. 29-32.
De Klaver Valley gel: agter de groene Clooff annex de Ganse kraal (R.L.R. 41, p. 281).
Hoewel die plaas eers in 1791 deur die Kompanjie verhuur is, dagteken die eerste weilisensie
in Groenekloof ‘aande klaver valleij’ al van 3.3.1706. (Vgl. Hopkins, p. 8). Op 25.1.1815
het Klavervallei (tans C.Q. 2.32 en 33 fol. 173-174) op naam van William Duckitt gekom
wat in 1825 daar oorlede en begrawe is.

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

203
wy naar derwaards reden draayde drie wegen uit, welke na onderscheide Groenekloofs
plaatsen en na Saldanhabaay liepen. Langs deze plaats reden wy het Groene Kloofs
Gebergte door, en zagen daar links en rechts van ons de Gouvernements plaatsen in
de kommen van dat gebergte gelegen, zo als de Groote Post,774 Contraberg,775 de
Oranje Fonteyn776 en de Lange Fonteyn,777 daar wy middagmaalden. Deze wierd
bewoond door een boer genaamd Jan de Goede,778 die het ons toescheen dat aldaar
niet zeer floreerde.
Wy reden voorts na de plaats genaamd Klipberg, zynde een der seinposten van
het Gouvernement.779 Den posthouder is genaamd Jan Slabber,780 dog was niet thuys.
Deze post legd hoog tegen de berg en heeft een zeer uitgestrekt uitzicht over de vlakte
van het Zwartland, en na de zyde der Groene Kloof en Graauwe Berg.781 Wy zagen
in de verte verscheide plaatsen van 't Zwartland,
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Die plaas wat noord aan Klavervallei grens (tans C.F. 4.17). Destyds 'n goewermentsplaas
onder toesig van die ‘Engelsch Agriculturist’ William Duckitt (Vgl. B.H.D. III, p. 122 en
B.R. III, deel 9, pp. 1-8: De Mist/Janssens, vanaf Klavervallei, 10.10.1803, oor die plase
Groote Post e.a. goewermentsplase aan Groenekloof. Volgens die beskrywing van die
‘Commissie van Veeteelt’ was daar teen 1805 nog 29 ‘veeplaatzen’ in hierdie omgewing
verdeel in groepe van 6, 12 en 11 onderskeidelik (B.H.D. III, pp. 419-423: ‘Beschrijven der
Plaatsen aan de Groene Kloof.’) Vgl. voorts die Thibaultkaart (V.C. 184(b), Kaapse Argief)
oor die ligging van die Groenkloofplase.
Conter Berg (tans C.F. 6.47) was die eerste plaas noordoos van Klavervallei waaroor die
grootpad van Groenekloof noordwaarts geloop het. Die Conterberg (Contreberg) self (1,572
vt.) is deel van die ‘gebergte’ van Groenkloof waardeur die roete noordwaarts gaan.
Tans C.F. 4.74, wat noord aan die plaas Conter Berg grens; geleë onder die Kapokberg en
ook op die huidige hoofpad na Darling.
Oor Oude Post (tans C 3.38) het die pad geloop na Langefontein (tans C. 12.1 met
onderverdelings) waarop in 1853 die kerkplaas Darling uitgelê is. Vgl. Hopkins, pp. 14-15.
Dit was een van die 19 plase wat die goewerment se gekontrakteerde slagters - meesal die
Van Reenens - gehuur het.
Vermoedelik Johannes de Goede, ged. 25.6.1763 en getr. op 26.9.1790 met Susanna Maria
Mostert (G.R. I, A-J, p. 262).
Klipberg (894 vt., driehoeksmetingstasie nr. 247) minder as 2 myl noordwes van Darling en
geleë op die plaas Snydersfontein, tans C. 6.51 (Besoek 22.12.1959). Die klipberg (ook
genoem Uitkykheuvel) was 'n seinpos uit die Kompanjiesdae, waarop in Oktober 1803 nog
'n ou kanon op 'n slee gelê het. (Hs. Groote Schuur (Wernich en de Vos) en B.H.D. III, p.
122).
Johannes Slabber, ged. 17.12.1747 en getr. op 19.2.1769 met Elisabeth Smit (G.R. III, P-Z,
p. 265). Hy was die jagmaat van François le Vaillant en seun van die destydse eienaar van
Theefontein, Johannes Slabber, by wie Le Vaillant gebly het. (Vgl. F. le Vaillant: Reize in
de Binnen landen van Afrika ens. Leiden en Amsterdam, 5 dele (1791-1798), III, pp. 21-24
en 154-158 (met plaat van Theefontein se werf na p. 156); V, pp. 378 en 380.
Slabber, die ouere (ged. 15.9.1720 en oorlede teen 1786), het uitgeboer op Theefontein; sy
weduwee, Margaretha Coetsee (ged. 8.1.1719), is in 1804 volgens Lichtenstein oorlede in
Kaapstad ‘op die baie gevorderde leeftyd van 90 jaar’ (sic). Vgl. V.R.V. 18 (Lichtenstein),
pp. 35-36, en G.R. I, A-J, p. 157.
Dis nie duidelik watter berg hier bedoel word nie. Die naam Graauweberg (of Grysberg)
kom nie meer op die kaart voor nie.
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zo als van Laubscher, Mostert, Gysbert van Reenen782 en anderen. De Piquetbergen
en Picqueniers Kloof vertoonde zich links voorwaards aan ons gezicht, en scheenen
ons toe zeer verheven te zyn.783
Tegens vier uuren kwamen wy aan de Theefonteyn,784 eene plaats gehoorende aan
den heer Jan Van Reenen,785 op de zelve word eenig koorn gewonnen dog is
voornamentlyk aangelegd tot veeplaats voor deszelfs paarde fokkeryen. Het land is
in deze omstreek zeer zandig en onvrugtbaar: hier hielden wy halte en passeerden
de nacht.

[19 Mei 1804]
ZATURDAG den 19e MEY. Ten zeven uuren verlieten wy de Theefonteyn, en reden
door eene zandige weg na de Elandsfonteyn.786 Links van ons zagen wy de Groene
Kloofsgebergtens en Elandskerk, zynde een heuvel van dien naam.787 Wy zagen tot
aan Mastenberg788 niets belangryks. Tegens circa een
782
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Coenraad Laubscher van Uylekraal. (Infra, voetn. 835); Mostert, nie uitgeken nie. Gysbert
van Reenen was die jongste van die Van Reenenbroers, ged. 13.11.1763 en getr. op 30.3.1788
met Maria Johanna Smalberger (G.R. III, P-Z, p. 115). Hy het in dié tyd Jan Zwarts Valleij
(tans C 6.50) bewoon, die plaas wat oos aan die Klipberg grens waar hy soos sy broers met
Spaanse merinoskape geboer het, en is op 14.4.1827 in Kaapstad oorlede (M.O.O.C. 6/3).
Die Piketberg was nagenoeg 35 myl na die noordweste geleë, die Pikenierskloof
(Olifantsrivierberge) nog 20 myl verder.
Van die Klipberg is deur sandwêreld noordwaarts oor Uylekraal gereis (B.H.D. III, p. 122)
en weswaarts na Theefontein (tans C 2.44), sowat 13 myl noordwes van Darling. Die plaas
is reeds in 1716 uitgegee aan Jasper Slabbert van wie se seun, Johannes Slabber(t) dit (voor
1786?) gekoop is deur J.G. van Reenen en O.M. Bergh wat dit in 1805 nog besit het (B.R.
84, p. 19-20 en Botha, p. 105). Sien die verwysing na die plaas en Le Vaillant se verblyf
daar by Forbes I, pp. 366-367.
Johannes Gysbertus van Reenen (in die omgang Jan genoem), ged. 23.3.1749, getr. met
Catharina Maria le Roux en hertr. op 19.4.1778 met Elisabeth Jacoba Maynier (ouer suster
van die landdros H.C.D. Maynier). Vgl. G.R. II, A-O, p. 329 en III, P-Z, p. 113. Hy was die
oudste van die Van Reenenbroers, lid van die Burgersenaat tydens die eerste Britse bewind
en 'n vermoënde boer wat teen 1805 behalwe Theefontein nog 8 plase op sy naam gehad het.
Hy het tewens byna al die wolskape in die volksplanting teen hierdie tyd besit. (Vgl. V.R.V.
23 (Van Ryneveld) pp. 154-165 en voetn. 67; ook B.H.D. III, p. 417, V.R.V. 10 (Lichtenstein)
pp. 37-39 en sy opgaaf by J. 27, Opgaaf Kaapse distrik, 1805.) Onder sy plase was De Groote
Toorn in die Hantam, 'n reuse-plaas wat vir perdeteelt gebruik is (V.R.V. 10 (Lichtenstein),
pp. 114-115.)
Elandsfontein (tans C. 8.48, met onderverdelings, by Stinkkruidkop, 8 myl suidwes van
Hopefield) het destyds behoort aan Gabriel Josua Rossouw, ged. 2.1.1774 en getr. op
18.6.1797 met Hendrina Sibella Melck, jongste dogter van Martin Melck (Vgl. G.R. II, A-O,
p. 339 en III, P-Z, p. 179; ook B.R. 84, p. 30-31). Kaart V.C. 187(f), Kaapse Argief, toon
die pad oor Elandsfontein regs verby Massenberg oor die plase van Mostert en Gildenhuizen,
noord verby Zeeberg, na die kus van Saldanhabaai. Dis vandag nog 'n sandpaadjie.
Die naam het verdwyn; vermoedelik Groot Swartberg (943 vt.) ongeveer 6 myl ten suide
van die roete.
Mastenberg (Massenberg), tans MAL F 1.2, geleë by die Massenberg (528 vt.). Die plaas
grens ooswaarts aan Elandsfontein en is reeds in 1731 uitgegee (R.L.R. 9, p. 73 en R.L.R.
76, p. 44). Dit het saam met die plase Langefontein en Roodebloem behoort aan Susanna
van Breda, weduwee van Hendrik Oostwald Laubscher (Vgl. B.R. 84, p. 30; G.R. II, A-O,
p. 252; V.R.V. 23 (Van Ryneveld), pp. 111-112 en voetn. 52 en infra voetn. 838).
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uur op de middag arriveerde wy aldaar om te middagmaalen.
De plaats aan Mastenberg is een in het zand gelegene veeplaats, gehoorende aan
de weduwe Hendrik Laubscher van Roode Blom. Het kwam ons voor zeer schraal
te zyn, egter verzekerde men dat het veld zeer geschikt voor vee is. Ten half twee
uuren arriveerden onze pakwagens en wy vertrokken, wel haast van hier cours
zettende, naar de Oostwal789 der Saldanhabaay, daar wy ten vier uuren aan de
Stompehoek by Dirk Slabber790 afstapten. Wy vonden aldaar den posthouder Stofberg791
welke met drie chaloupen792 gereed leyde, om ons naar het posthuis over te brengen.
Wy traden in de zelve, en kwamen na een goed uur roeyens aan de overzyde.
Wy bewonderde de Saldanha-Baay om der zelver schoone uitgestrektheid; jammer
is het dat het land aan de oevers, zoo schraal en dor is.793
Het Hollandsch koopvaardyschip De Goede Intentie, Captn. Wessel Wessels,794
legd agter het Schaap Eiland795 ten anker; deszelfs bestemming is naar de Houtbaay,
dog slegt weer en lekkage hadden hem genoodzaakt hier binnen te lopen.
Deze baay kan een groote menigte schepen van allerley groote bevatten, heeft op
veele plaatsen genoegzame diepte voor groote oorlogsschepen; is dog by laag water
op veele plaatsen ten eene male droog. Wy zagen deze dag byna geen wild. Aan
strand werd tot vermaak eenige zee of strandvogels
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790

791

792
793
794
795

Die ou plaas Ooste(n)wal (Oosterwal) tans C.F. 13.19 wat later bekend was as ‘The Residency’
van M.J. Brink, en nog later van J.G.W. Stigling; geleë aan die Zeeberg. (Sien kaart nr. 580,
Kaapse Argief en South African Who's Who, 1916, p. 329). Dit was blykbaar 'n naam wat
verwisselbaar was met De Stompehoek (aan die kus regoor Schapeneiland). Vgl. Kaapse
Plakkaatboek VI, p. 269. Nog 'n naam vir die grond was De Geitemelksfontein (Aanwins
709, Saldanhabaai, Kaapse Argief). Die opstal was, sover vasgestel kon word, die huidige
Langebaan.
Dirk Slabber (jonger broer van Johannes Slabber van die Klipberg), ged. 20.3.1757, getr. op
8.9.1782 met Johanna Jacoba van Aarde en hertr. met Maria Margaretha Hannosius, wed.
van Nicolaas Lindes (G.R. III, P-Z, p. 266). Hy was veldkornet van die Groenkloof (B.R.
84, p. 19) en was betrokke by Janssens se verdedigingsreëlings, saam met sy Deense
skoonseun, George Nelson Lond, 'n voorsaat van die Sampsonfamilie in Suid-Afrika (B.R.
52, p. 5, en ms. Ruby Porter, ‘The Sampson Family 1775-1960’, p. 18, S.A. Openbare
Biblioteek, Kaapstad).
Jacobus Stofberg, stamvader van die Stofbergs in Suid-Afrika, ‘baas’ van die Kompanjiespos
aan die Saldanhabaai voor 1795; afkomstig uit ‘Nieuwkerken aan den Yssel’ en getr. op
2.11.1783 met Anna Catharina Olwagen (ged. 4.5.1760). Sien G.R. II, A-O, p. 503 en III,
P-Z, p. 352. Lichtenstein (V.R.V. 10, p. 43) beweer dat Stofberg van geboorte 'n Duitser was
en voorheen 'n ondergeskikte offisier by die Kaapse garnisoen. (Vgl. ook Theal, Records I,
p. 351). Die leningsplaas Stofbergsfontein gel. in de Saldanhabaay is in 1790 op ordonnansie
aan hom verleen (R.L.R. 42, pp. 245 en 826). Dit was op die nou landengte van die skiereiland,
suid van die plaas Oude Pos geleë, tans C 3.82.
Fr. chaloupe, snelvarende roeiskuit.
Vgl. beskrywing van Saldanhabaai by Barrow (I, p. 361 en II, pp. 260-264) en die uitvoerige
kommentaar oor Barrow by Lichtenstein (V.R.V. 10, pp. 41-55).
Infra, voetn. 798.
Die grootste van die eilande binne die baai, reg teenoor Stompehoek (Langebaan).
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geschoten. Wy zagen veel flamingos, die met honderden over de plaaten en
zandbanken loopen.796
Het huis van den Posthouder is een zindelyk, wel ingericht gebouw en gelegen
juist over de Stompehoek in een kleine inham naby de seinpost, genaamd de Nieuwe
Uitkyk, een hooge berg die de gehele baay overziet.797

[20 Mei 1804]
ZONDAG den 20e MEY maakten wy ons vroegtydig op, om een plaizier tourtje met
chaloupen naar de Eilanden te doen. Wy kwamen na een goed uur roeyens aan het
Schaap Eiland en vermaakten ons met konynen schieten, die hier in zoo groot een
menigte zyn, dat de jagers zeer spoedig dertig stuks schoten.
Wy voeren voorts naar het schiereiland, daar aan de eene zyde de Rietbaay en aan
de buytenzyde de Juttenbaay loopt, en maar een smalle stuk land overlaat om op het
schiereiland te komen. Hier verbleven wy eenige uuren om te jagen dog deden niet
veel op: deze geheele dag wierd met varen en jagen doorgebragt.
De Gouverneur schreef een brief aan de kapitein van het Hollands particulier schip,
Wessel Wessels, hem daarby gelastende de Saldanha Baay te verlaten en zyne
destinatie na de Houtbaay te vervolgen.798

[21 Mei 1804]
MAANDAG den 21e MEY gingen wy eene wandeling doen na de Nieuwe Uitkyk,
leggende ter linkerzyde van den Posthouders woonhuys, op de meest zichtbare berg
van dien oord. Men ziet boven zynde de baay, in zyn geheel over, dat een
allerschoonste gezicht uitleverd.
De leggingskaart van de Saldanhabaay hadden wy mede naar boven genomen, en
het gelukte ons om de zelve zo wel in der zelver strekking als legging van plaatsen,
in de nabyheid juister te bepalen, als tot hier toe geschied was. Wy ontfingen ook
veele inligtingen omtrend de namen der omliggende gebergtens, en vlyen ons dat de
kaart eene groote verbetering door dit alles zal ondergaan hebben.799
Na dat wy het middagmaal aan den post gehouden hadden, vertrokken wy met de
chaloup na de overzyde en lande weder by Dirk Slabber aan de Geitenmelks
Fonteyn;800 hier stegen wy te paard en verlieten de Saldanha Baay om na de Sint
Helena Baay te reizen.
Na circa een paar uuren door een bar land en zandige weg voortgereden
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Vgl. die beskrywing van die flaminke by Augusta de Mist (pp. 85-86).
De Nieuwe Uitkyk, om dit te onderskei van De Oude Post meer suidwaarts. Vgl. oorspronklike
Gordontekening nr. 35: Saldanhabaai vanaf Witteklip (Rijksmuseum, Amsterdam); ook
kaarte V.C. 187(e) en (f), P.L. Henry (1795), Kaapse Argief. Die berg by die seinpos is 637
vt. hoog.
Janssensversameling, Algemeen Rijksarchief, Den Haag, brief by Litt. A: J.W. Janssens,
Saldanhabaai 20.5.1804, aan Capt. Wessel Wessels het Hollands Particulier Schip de Goede
Intentie voerende.
Die bygewerkte kaart is nie uitgeken nie.
Langebaan van vandag; die Stompehoek.
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te hebben, zonder veel merkwaardigs te zien, arriveerden wy op de plaats van Hendrik
Stadelaar801 genaamd de Schaftplaats (Springfonteyn)802 in het rayon van Saldanha
Baay. Hier traden wy af om te overnachten.
Deze plaats geeft veel garst en is zeer geschikt om vee te onderhouden, dat in
groote menigte op deze plaats gehouden word. Onder anderen zagen wy een der
allerschoonste Bengaalsche Bokrammen803 die wy in Afrika zagen.

[22 Mei 1804]
DINGSDAG den 22e MEY, werden onze wagens vroegtydig vooruitgezonden en
tegens acht uuren volgden wy de zelve. Het weder was zeer mistig, dog werd tegens
den middag helder en schoon. Wy reden omtrent twee uuren lang door een dor land,
en deden een kleine omweg, om aan de zogenaamde Honingklip804 te komen, op
welks hoogte een plaats legd, gehoorende aan Jan Laubscher;805 hier vonden wy zeer
fraaye uithollingen in de steenrots en boven op de zelve een door kunst ingehouwene
kom van water. De heeren jagers waren ter zyde in het veld gereden en schoten niets
dan een grysbok en drie patryzen.
Circa een uur van de Honingklip gevorderd, kwamen wy tegens den middag aan
de voet der Patryzenberg,806 een der gebergtens daar men best de legging der St.
Helenabaay kan zien. Na dezelve omgereden te zyn, stapten wy aan de veeplaats van
den Veld Cornet Jacob Laubscher,807 af, om te middag801

802
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Hendrik Anton (Anthonie) Stadler, seun van die stamvader, Johann Georg Stadler
(1732-1800). Hy is ged. op 24.4.1774 en (teen 1799?) getr. met Huibrecht Visser, (G.R. III,
P-Z, p. 329). Hy het Schafplaats en die aangrensende Kleinberg (tans C 6.63) op sy naam
gehad (B.R. 52, p. 665).
Schafplaats (ook genoem Springfontein, nou C.Q. 12.6 fol. 764) is sowat 10 myl noordoos
van Langebaan en net suid van die huidige spoorwegstasie Langebaanweg. Die plaas is al
in 1731 uitgegee (R.L.R. 24, p. 433) en moet nie verwar word nie met Schafplaatsfontein in
die Swartland (tans STEL 9.44) wat net oos van die spoorwegstasie Koperfontein lê.
Angora-bokram.
Honingklip omtrend de Patrijseberg (tans C 5.29) grens suid aan die plaas Witteklip waarop
in 1859 die dorpie ‘Prosesfontein’ ontstaan het, in 1875 verdoop tot Vredenburg. (Vgl. B.R.
84, p. 43 en Aanwins 709 (Vredenburg), Kaapse Argief).
Johannes Tobias Laubscher, ged. 3.7.1763 en op 4.9.1791 getr. met Catharina Hendrina van
der Bijl, wed. van Johannes Basson (G.R. II, P-Z, p. 248).
Van Honingklip is noord oor Zoutzaksfontein (tans C 5.28) gereis. Op hierdie plaas lê die
Patrysberg (872 vt.) en noord daarvan die groot plaas Patryzeberg (tans MAL 1.6) wat tot
aan die Bergrivier strek by Slipperbaai; destyds 'n veeplaas van Jacob Laubscher, Pieterscun
(R.L.R. 34, p. 221.)
Jacob Laubscher (seun van die oudheemraad Pieter Laubscher), geb. 19.9.1751 en oorl.
14.10.1806. Hy is getr. (1785?) met Cecilia Maria Bauermeister. (G.R. II, A-O, p. 252 en
M.O.O.C. 6/2). Laubscher was 'n vermoënde boer (infra voetn. 811 en 815) en het op die
een of ander tyd na 1779 'n hele aantal Bergrivierplase op sy naam gehad w.o. Patryzeberg,
Davidsfontein, Boebezakskraal, Spanjaardbosch, Lange Rietvalley (sy woonplaas),
Duikerseiland, Jantjesfontein en Kliphoek. (B.R. 41, p. 184; B.R. 52, p. 665; B.R. 84, pp.
52, 76 en 82). Verskeie hiervan het in besit van die familie gekom omdat Jacob Laubscher
se moeder, Johanna Eksteen, die dogter was van die stamvader, Heinrich Oswald Eckstein
(Hendrik Oostwald Eksteen), 1678-1741, wat baie grond langs die Bergrivier besit het. (Vgl.
oor Eksteen, Hoge (a), p. 86; voorts mededelinge 24.12.1959 deur mej. A.J. Uys, Hopefield,
wat afdrukke beskikbaar gestel het van miniatuurportrette van Jacob en Cecilia Laubscher,
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malen. Na den eeten reden wy in gezelschap van den oud-Veld Cornet Dirk Slabber,808
die de legging van het land in deze omstreken zeer bekend is, naar boven op de
Patryzenberg, daar wy op het hoogste punt de kaart rectifieerde en met behulp van
voornoemde Slabber de legging van vele plaatsen op de zelve aantekenden.
De St. Helena Baay vertoonde zich in zyne geheele uitgestrektheid aan ons gezigt,
en het bleek ons, dat de zelve dieper in het land inschiet dan op de kaart was
aangewezen. Het land aan de noordelyke zyde der baay strekt zich zeer ver in zee,
dog voor zoo veel wy zien konden, en gelyk de lieden ons verzekerden kunnen geene
schepen diep in de Baay ankeren uit hoofde der klipdriften, die ver in de zelve leggen.
Van de Patryzenberg afgeklommen zynde, reden wy in het vallen van den avond
naar de Soldaate Post809 daar wy ons camp opgeslagen vonden en overnachten.
Op de plaats aan de voet der Patryzenberg van den Veld Cornet J. Laubscher, is
een Gouvernements gebou gezet, in het welk de vlaggeman der Sint Helena Baay
woond. Deze man moet een half uur loopen om na de vlaggestok welke aan de
rechterhand voorwaards op een berg is geplaatst, te komen en moet een uur links
van zyn woonplaats loopen om drinkwater, dat alleen aan de Soldaate Post te vinden
is, te bekomen: deze niet zeer goede inrichting maakt, dat de seinman byna een halve
dag werk heeft als er een sein na de Saldanha Baay te doen staat, waarom de zelve
ook aanstonds zal worden veranderd.810
Aan de uiterste hoek der Soldaten Post, leggen nog twee plaatsen aan Jacob
Laubscher toebehoorende, namentlyk het Duiker Eiland en Davids Fonteyn.811

[23 Mei 1804]
WOENSDAG den 23e MEY, reden wy verzeld van Juffrouw Laubscher812 langs het
zeestrand der St. Helena Baay naar de mond der Bergrivier,813 daar wy na twee uuren
tydens aankwamen. Deze rivier heeft een brede uitwatering in zee, en is de eerste
die wy zonder zandbank aan de mond zagen: men verzekerde

808
809
810

811

812
813

gemaak in 1795 en in 1959 nog in familiebesit te Duiwelskloof, Transvaal. Vgl. ook artikel
oor die Laubscherfamilie in Die Huisgenoot (Byvoegsel), 8.4.1927.
Dieselfde as supra, voetn. 790.
Soldate Post (tans C 3.73) was in 1804 in besit van Jan Rabe (B.R. 52, p. 5) geleë aan die
kus van St. Helenabaai, tussen Slipper- en Sandybaai.
Vgl. oor die seinman aan St. Helenabaai die nota van J.W. Janssens aan die Politieke Raad,
gedagteken 1.6.1804 (B.R. 7, pp. 1829-1835). Oor die voorneme om die uitkykpos te verskuif
na die plaas Soldate Post waar dit in die Kompanjiestyd was, Ibid, pp. 1585-1588, dd.
9.5.1804.
Dié twee aangrensende plase (tans C 5.35 en C 5.36 resp.) was onder die sg. ‘halve plaatzen’
en is in 1790 toegeken aan Jacob Laubscher (R.L.R. 41, p. 184 en B.R. 52, p. 665). Die
buitenste skeiding het van Sandypunt tot digby Groot-Paternosterpunt gelê.
Die eggenote van Jacob Laubscher word waarskynlik bedoel.
By die huidige Velddrif en Laaiplek. Sien oor die ligging van Bergrivierplase: V.C.
186(b)-Plan van de St. Helena Baay met een Gedeelte der Berg Rivier en de daarin Versogte
Plaatsen (J.W. Wernich, 1805).
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ons dat er zich verscheide zeekoeyen in de rivier ophouden,814 en eenige dagen geleden
by gelegenheid dat de kinderen van den Veld Cornet Laubscher met een boot in die
rivier voeren een der zelver jagt op die schuit heeft gemaakt en zyn tanden in het
boord der chaloup zette, en zoo de zelve niet aan de wal was vastgemaakt, gewis
dezelve onder water zoude hebben gehaald.
Tegens den middag kwamen wy op de woonplaats van den voornoemde Veld
Cornet genaamd de Rietvaley; de zelve legd na by den oever der Bergrivier: hier
bleven wy overnachten.815

[24 Mei 1804]
DONDERDAG den 24e MEY; deze dag bleven wy op deze plaats vertoeven met
voornemen de zeekoeyen optezoeken. Des morgens was het weder te betrokken en
wy waren genoodzaakt tot des middags te wachten.
De heer Laubscher liet ons een oude slaaf zien, die zy reeds by erffenis van hun
grootvader hadden en die over de honderd en twintig jaren ouderdom had bereikt.
Deeze man kwam nog alleen van zyn hutje na het woonhuis en verhaalde ons dat hy
te Java geboren was, en reeds by de honderd jaren hier in het land was geweest.816
Hy was reeds voor het jaar 1700 geboren, en had beleefd dat van de Kaapstad niets
bestond als de Kerk, de werff, het Compagnies huis en het Kasteel, welk laatste hy
nog heeft zien vergrooten en agteruitzetten.817 Hy had zelfs de baake van
Possessieneming der St. Helena Baay gesteld;818 en noemde nog verscheide officieren
welke hy toen zeide gekend te hebben, zoo als zelfs de oude Kapitein Warneck, vader
van de nog levende, dog reeds

814

815
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Barrow (I, p. 367) meld ook seekoeie in die Bergrivier wat net snags uitkom op plekke waar
die water soet is. In die Kompanjiesdae is daar 'n boete van 1,000 riksdalers vir die skiet van
'n seekoei ingestel. Vgl. ook Augusta de Mist, p. 87; B.H.D. III, p. 124 en V.R.V. 10
(Lichtenstein) pp. 60-61.
De Lange Riet Valley (tans C.Q 7.53 fol. 586) geleë aan die linkeroewer van die Bergrivier,
middelpunt van Jacob Laubscher se patriargale en omvangryke boerdery. Vgl. beskrywings
uit dié tyd by V.R.V. 23 (Van Ryneveld) pp. 76-80 en 110-112; B.H.D. III, pp. 413-415 en
V.R.V. 10 (Lichtenstein), pp. 57-58. Ook Augusta de Mist se opmerking oor Laubscher (pp.
86-87): ‘Deze achtingswaardige man kan beschouwd worden als het opperhoofd van eenen
kleinen Staat, die dagelijks op zijne kosten gespijzigd wordt.’
Die plaashuis, met datum 1789, is nog grotendeels onveranderd. Die plaas het later in besit
gekom van die bekende renperdteler J.J. Kotzé, wie se nakomelinge dit tans (1964) nog besit.
Lichtenstein (V.R.V. 10, p. 61) het die ou slaaf ook gesien wat meegedeel het dat hy Java
verlaat het terwyl mr. Willem van Outhoorn goewerneur-generaal was (1691-1704).
Die herinnering slaan moontlik op losstaande vestingwerke wat buite die Kasteel gebou is.
Die Kasteel self is na voltooiing nooit ‘vergroot’ of ‘agteruitgeset’ nie.
L.M.J. O'H. Degrandpré vermeld (Voyage á la Côte Occidentale d'Afrique fait dans les
années 1786 et 1787, deel II, p. 243) dat hy so 'n steen of baken aan die westekant (suid?)
van die Bergriviermonding gesien het; dit kom op kaarte van 1788 en 1789 voor en op nr.
28 van die Gordonversameling. Die baken is waarskynlik in 1733 opgerig (Vgl. verwysings
by Forbes I, pp. 376-377 en Botha, p. 89).
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gryze, gepensioneerde Kapitein van dien naam;819 op Batavia had hy reeds twee
predecesseuren van de Gouverneurs van Dongen820 en Patras821 gekend.
Deze man heeft nog een staal geheugen en geene gebreken hoegenaamd, als een
zwak gezicht; hy heeft nog twee zoons waar onder een van byna dertig jaren; zyn
vrouw is eene Namacqua hottentottin van circa 50 jaren. Gelukkig dat deze gryzaard
by lieden woont, die hem wezentlyk met zorg oppassen: sints de leeftyd van deze
lieden heeft hy geen werk meer gedaan, en eet van de tafel der eygenaars. Wy
bewonderden hem met vermaak.
Des nademiddags wandelden wy naar de oever der Berg Rivier, zynde een half
uur van de woning, daar wy een chaloup vonden met welke wy de rivier oproeyden,
met voornemen van zeekoeyen te zoeken, dat ons mislukte. Wy kwamen toen reeds
de maan op was, aan de plaats van Fredrik Kersten,822 leggende aan de rechter oever,
daar wy een ogenblik vertoefden, en het was reeds laat in de avond toen wy aan ons
logement terug kwamen, werwaards wandelende wy wel het spoor vonden, en ook
het gebrul van hypopothamussen hoorden, zonder iets te zien.

[25 Mei 1804]
VRYDAG den 25e MEY, namen wy afscheid van onze vriendelyke hospes823 en
vervolgden onze reis, strekkende een eind langs de Berg Rivier die wy aan onze
slinke hand hadden. Wy passeerden op een veeplaats van de heer Van Ryneveld,
genaamd Jantjes Kraal.824 Een uur verder reden wy over de plaats van Laubscher,
genaamd de Hazekraal,825 leggende aan de Zout Rivier, welke uit de Berg Rivier
lopende, de scheiding van het Kaapsche District uitmaakt.826 Wy reden lange tyd
langs de zelve, tot wy tegens den middag aan Matjes
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Vermoedelik Johann Conrad Warnecke wat in 1721 aan die Kaap aangekom het en op
30.11.1764 oorlede is. (Vgl. Hoge(a), p. 448). Maar die oudkaptein-militêr was nie sy seun
nie; dit was Johann David Warneck(e) (Wernich) uit Spangenberg in Hesse; getr. op 30.9.1770
met Abigael Catharina de Wet en oorl. op 29.6.1818 in die ouderdom van 82 jaar, 9 maande
en 22 dae (M.O.O.C. 6/2 en 7/77 fol. 38; ook B.O. 71, Lys van Hollandse amptenare, 1795,
waar hy vermeld word as kaptein in De Lille se infanterie-afdeling, en G.R. III, P-Z, p. 577).
Blykbaar 'n verskrywing vir mr. Dirk van Cloon, goewerneur-generaal 1732-1735.
Abraham Patras, goewerneur-generaal 1735-1737.
Johannes Frederik Kirsten, J.F.-seun, ged. 16.12.1759 en oorlede teen 1820; getr. op
24.10.1784 met Isabella Catharina de Wit en hertr. op 7.11.1790 met Anna Elisabeth Kriel,
wed. van Marthinus Melck (G.R. II, A-O, p. 120 en Muller, pp. 27-42). Deur sy tweede
huwelik het o.a. die plaas Kerssefontein (tans C.Q. 7.52) op die noordelike oewer van die
Bergrivier en geleë teenoor Lange Rietvallei, in sy besit gekom.
Paravicini was teen 21.6.1804 weer by Laubscher op sy plaas i.v.m. die oorplasing van die
seinman van Patrysberg na Soldaten Post (B.R. 52, pp. 5, 13-15, 17-18 en 21).
Jantjes Kraal of Jantjes Fontein (tans die onderverdeelde plaas Jantjesfontein MAL 2.4 en
2.6, waarop die spoorwegstasie Bergrivier lê) het behoort aan Willem Stephanus van Ryneveld
(1765-1812) President van die Kommissie vir Veeteelt en Landbou en later Fiskaal (Vgl.
V.R.V. 23 (van Ryneveld) pp. 5-31 en B.H.D. III, p. 416).
Hazekraal aan die Bergrivier (tans STEL Q. 8.64) het behoort aan Jan Laubschervermoedelik
Johannes Tobias, supra voetn. 805. (B.H.D. lll, p. 416).
Die (Klein-) Soutrivier wat uit die suide in die Bergrivier loop, was die grens tussen die
Kaapse en Stellenbosse distrik.
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Fontyn by den Veld Cornet Theunis van Schalkwyk827 aftraden om te middagmaalen.
Deze man schynd zeer te floreeren, en heeft een fraay gebouw gezet, dat zeer
zindelyk word onderhouden. Hier zynde bekwam de Gouverneur van de hoofdplaats
eene postbode brengende depèches, welke met s'Lands bricq Den Arend, Kapitein
Buyskens, van de Hooge Regering van Neerlands Indien dan 23e ll. in de Tafelbaay
waren aangebragt.828
Na den eeten vertrokken wy, rydende langs de plaats van Bester,829 genaamd
Portugeesch Fonteyn.830 Op eenige afstand verder passeerde wy over die van Jan
Visser,831 genaamd de Lange Kuyl,832 en die van de weduwe Smit,833 genaamd de
Koeyraatenberg,834 zonder veel merkwaardigs te ontmoeten, en arriveerden wy met
het vallen van den avond weder aan de Theefonteyn van den heer Jan van Reenen.

[26 Mei 1804]
ZATURDAG den 26e MEY vertrokken wy vroegtydig van hier en kwamen na een
uur door zware nevel gereden te hebben op de plaats genaamd Uylekraal van
Laubscher.835 Wy groette even de bewooners en reden verder.
Op onze weg na de Burgerspost van Jan Eckstein,836 zagen wy in passant de plaatsen
Vygekraal van de slagter Guldewater,837 Schildpadkuil, weduwe
827
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Die roete was al langs Soutrivier op, ongeveer soos die treinspoor van Bergrivierstasie na
Hopefield loop, tot by Matjesfontein gel. aan't Zoutrivier (tans STEL Q. 9.6 fol. 628). Dit
was die plaas van Theunis Gerhardus van Schalkwyk ‘veldcornet aan en over de Bergrivier’;
ged. 21.2.1773 en getr. op 15.10.1797 met Hilletje Aletta Smit (G.R. III, P-Z, p. 219 en J.
198, Opgaaf Stellenbosch, 1803).
Vgl. Kaapsche Courant, 26.5.1804 en 16.6.1804; op Woensdag, 23.5.1804, het ‘'s Lands
Oorlogs-Brik De Arend, Capt. A.A. Buyskes’ van Batavië in Tafelbaai anker gewerp en op
14.6.1804 weer na Europa vertrek.
Die twee broers Johannes Barend Bester (ged. 17.11.1776) en Michiel Christiaan Bester
(ged. 14.2.1779). Vgl. B.R. 84, p. 28; B.R. 7, p. 1831 en G.R. I, A-J, p. 55.
Portugeesche Fontyn (tans C.Q. 9.9, met onderverdelings) grens suidwaarts aan Hopefield.
Dit is reeds in 1721 uitgegee (Botha, p. 105).
Johannes Visser, Florisseun, ged. 3.4.1763 en getr. op 24.3.1793 met Susanna Johanna Kotzé
(J. 199, Opgaaf Stellenbosch, 1803-1804 en G.R. III, P-Z, p. 502).
De Lange Kuyl (nou STEL Q. 9.9) is die plaas waarop Hopefield in 1851 aangelê is.
Pieter Smit, ged. 21.8.1718 en op 24.11.1748 getr. met Anna Maria Nel (ged. 5.10.1732).
Vgl. G.R. II, A-O, p. 452 en III, p. 280; ook J. 198, Opgaaf Stellenbosch, 1803.
Coenradenberg aan de Lange Kuyl (tans Coeratenberg, STEL Q. 9.11), ook aangedui as ‘de
zoute Rivier onder de Coenradenberg aan de Lange Kuyl (in 't Zwartland)’. Vgl. R.L.R. 78,
p. 2.
Coenraad Hendrik Laubscher, ged. 2.10.1768 en getr. op 15.11.1789 met Catharina Maria
Kotzé (G.R. II, A-O, p. 249). Vgl. Lichtenstein se opmerkings oor sy huishouding, sy
behendigheid met die sweep en met kar en perde (V.R.V. 10, pp. 37-38).
Johannes Paulus Eksteen, ged. 21.3.1756 en getr. op 7.4.1782 met Johanna van Reenen (ged.
8.4.1759) jongste suster van die Van Reenenbroers. Vgl. G.R. I, A-J, p. 206 en III, P-Z, p.
114. Hy was eienaar van Zorgvliet by Kirstenbosch in die Kaapse Skiereiland, wolskaappionier
en lid van die Kommissie vir Veeteelt en Landbou in 1804-1805 (V.R.V. 23 (Van Ryneveld),
pp. 74-75 en voetn. 34).
Van Uylekraal is suidooswaarts geswenk sodat die roete huiswaarts nie dieselfde was as op
17 en 18 Mei nie. Vygekraal (tans MAL 1.31) was 'n Swartlandse leningsplaas ongeveer 6
myl noord van Darling aan die huidige hoofpad. Juis in Junie 1804 is die opstal op 'n openbare
veiling verkoop as bate in die insolvente boedel van Johan Nicolaas Gulde (Kaapsche Courant,
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Laubscher,838 en Klipfonteyn, van oude Jan Franke.839 De Burgerpost daar wy
middagmaal hielden, was voorheen een der Compagnies plaatsen aan de Groene
Kloof. De zelve legd aangenaam, en het schynd een vrugtbare oord te wezen.840
Verder rydende kwamen wy op eenige afstand, langs de plaats genaamd Friesche
Fonteyn, behoorende aan eene Siemsen,841 leggende tegens de Dassebergen, welke
wy rechts hadden.
Vroeg in den namiddag spanden wy uyt op de plaats van den heer Jan Rabee
genaamd de Matjesfonteyn,842 op de hoek der Koebergen. Deze grond is zeer vrugtbaar
en er loopen een menigte fonteynen en thuingronden door; den bewoonder schynd
welgezeten te zyn, en veel voordeel van zyn grond te trekken, door graan en
koornbouw. Wy werden treffelyk onthaald en bleven hier overnachten.

[27 Mei 1804]
ZONDAG den 27e MEY. Tegens acht uuren in den morgen verlieten wy deze plaats
en passeerden na circa anderhalf uur gevorderd te zyn, de plaats van Nicolaas Mostert,
genaamd de Boterberg.843 Hier vonden wy een fraay, groot
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16.6.1804). 'n Naam soos ‘Guldewater’ kom nêrens voor nie. Johann Nikolas Gülde, gebore
29.11.1753, was o.a. tolk vir kommissies na Kafferland. Sien oor hom Hoge(a) p. 126 en
Hoge(b) p. 171. Ook supra, voetn. 301.
De Waterschildpadkuil wat suidoos aan Vygekraal lê (tans MAL 1.28). Die weduwee
Laubscher was Susanna van Breda (supra voetn. 788), eggenote van Hendrik Oostwald
Laubscher, gewese kaptein van die Stellenbosse burgerkavallerie, oorlede 29.4.1802 in die
ouderdom van 53 jaar. (M.O.O.C. 6/2 en M.O.O.C. 7/47 fol. 66).
Klipfontein (tans C.F. 5.17) waarop die spoorwegstasie Mamre-weg lê. Johannes Gysbertus
Franke, ged. 16.7.1719 en oorl. in die ouderdom van 86 jaar op 1.1.1806, se suster Maria
(ged. 24.8.1721) was getr. met Jacob van Reenen (1727-1794), en was dus die moeder van
al die reedsgenoemde Van Reenenbroers (G.R. I, A-J, p. 248 en III, P-Z, p. 113; M.O.O.C.
6/2 en M.O.O.C. 7/51 fol. 16 e.v.; 54 fol. 11).
Burgers Post (tans C.F. 7.3) grens oos aan die huidige plaas Mamre. Op hierdie plaas van
J.P. Eksteen het teen 1799 ook die landdros H.C.D. Maynier gewoon (Marais, p. 113).
Die plaas Friesche Fonteyn is dieselfde as Dassenberg (tans C.Q. 6.61) wat suid aan Burgers
Post grens en oos lê van die sendingstasie Pella. Wie ‘Siemsen’ was, is nie met sekerheid
vasgestel nie; vermoedelik Joachim Friedrich Siemsen, skoolmeester, oorl. 1805 (Hoge(a),
p. 397). Dit kon ook Peter Siemsen gewees het (Ibidem) of Johann Georg (David) Siems
(Ibidem en M.O.O.C. 7/99, fol. 73-75).
Matjesfontein gel. agter de Groenekloof (R.L.R. 78), verskyn nie meer op die plaaskaart nie;
vermoedelik is dit dieselfde as Klein Dassenberg (tans C.F. 6.17), die plaas van Johannes
(Christiaan) Rab(i)e, ged. 9.3.1755, getr. op 25.4.1779 met Susanna Catharina Cloete en
waarskynlik teen 1822 oorlede. (G.R. III, P-Z, p. 96; B.R. 84, p. 51 en M.O.O.C. 7/86 fol.
22-23; ook supra, voetn. 756).
De Knollevalley aan de Koebergen (agter de Boterberg) tans C.Q. 5.55, wes van en
aangrensend aan Dassenvallei, die plaas waarop Philadelphia lê.
Die eienaar was Nicolaas Mostert, veldkornet van die Koeberg, ged. 7.3.1762, getr. op
12.9.1790 met Aletta Geertruida van der Bijl, hertr. op 1.4.1798 met Elsie Jacoba Louw en
waarskynlik einde 1820 oorlede (G.R. II, A-O, p. 407 en M.O.O.C. 7/84 fol. 19).
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en met twee verdiepingen onder plat opgehaalde huis, met zeer veel smaak gebouwd,
en in den besten staat onderhouden.844 Wy leyden er uit af, dat de plaatzen aan de
Koebergen, zoo als algemeen bekend is, de slechtste niet zyn en vooral de eigenaar
van deze een vermogend man moet zyn.
Wy vielen, een uur verder gereden zynde, langs de Olyphants Kop, aan de plaats
van Jan Munnick, in de weg, welke wy by onze uitreize van de Rietvalley afgekomen
waren; en dezelve volgende, arriveerden wy ten elf uuren in den morgen aan die
Gouvernements plaats.845
De heeren Hendrik Cloete en Van Reenen namen hier afscheid van ons gezelschap,
het welk zonder te vertoeven de weg vervorderde, en tegens twaalf uuren des middags,
behouden en te vreden over ons reisje, de barriere van het Kasteel binnen reed.

844
845

Die woonhuis is grotendeels verander maar 'n foto van die ou dubbelverdieping met plat dak
was op 24.12.1959 nog in besit van die huidige eienaar, mnr. W. Loubser.
Daar is van Boterberg oor die huidige Steelwater en Kalkfontein na Klein Olifantskop gery
en daarvandaan na Rietvallei.
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English summary
Introductory remarks
The author
The author of this journal is Willem Bartholomé Eduard Paravicini di Capelli
(1778-1848), an artillery-captain at the time in the army of the Batavian Republic
and aide-de-camp of the Cape governor, General Jan Willem Janssens.
He belonged to a very ancient family, tracing its origin to an ancestor who was
reputedly related to the Kings of Lombardy and had acted as one of the chamberlains
or pares of Charlemagne in Northern Italy in the eighth century.
The original fiefs held by the Paravicini were situated around Lake Como. A
branch settled at Chur in Switzerland, and during the wars of religion the the Protestant
great-grandfather of the author of the journal emigrated from Chur to become an
officer with a Swiss regiment serving in the Netherlands. His descendants were,
almost without exception, artillery-officers, several rising to the rank of general in
the army of the Netherlands.
The author was born in the town of Zutphen on 22 February 1778, as the eldest
son of the officer Johan Caspar Paravicini and his wife Anna Christoffelina Jacoba
van Heemskerck, and commenced his military career in the family tradition at the
age of nine as artillery cadet. He was commissioned a lieutenant in 1792 and took
part in the campaigns of 1793 and 1794 in Flanders.
Like many Orangists he chose to apply for his honourable discharge on the
establishment of the Batavian Republic and only returned to service in 1802 as an
officer with the 5th Battalion, being almost immediately appointed aidede-camp to
the governor-designate of the Cape, Gen. J.W. Janssens. Before his departure for the
Cape, the young captain was married at The Hague to Hendrica Justina van
Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh (1781-1845) who accompanied him to Cape
Town.
During the journey in the interior with the Governor and General en chef, Paravicini
proved himself to be not only an efficient amanuensis who wrote the official journal
as well as his own private version published here and most of the correspondence
en route, but reliable, intelligent and mature in his conduct of affairs on behalf of the
Governor. He was the trusted confidant and, on occasion, the substitute of Janssens,
which did not prevent him from joining in the fun of the young people and displaying
his keen sense of humour, illustrated by a number of incidents in his journal.
On the return to Cape Town in August 1803, Paravicini took an active part in the
tense period of preparation for the expected British attack. He was one of the inner
military circle to whom the measures planned for the defence of the Colony were
entrusted, performing, in addition, certain special duties such
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as the equipment of the expedition of the Commissioner-General J.A. de Mist in
October 1803, and the transfer of the Hottentot Corps from Rietvallei to Wynberg.
Following upon his journey to St. Helena Bay with the Governor in May 1804, of
which he again kept the brief journal published here, Paravicini was charged with
the arrangements for communication between St. Helena Bay and Cape Town. Shortly
afterwards he carried out (with Major Kuchler) a survey of artillery positions and
batteries in the Cape Peninsula, suggesting a plan for improving the defences.
To supplement the peninsular defence system, Paravicini was instructed, in August
1804, to organize a chain of depots for provisions and military stores between the
Castle and Swellendam. In travelling over the same route as in April of the previous
year, he also set up a series of signalling-posts provided with cannon for summoning
the burghers in case of emergency.
The responsibility of maintaining the system of inland postal communication by
means of couriers on horseback, inaugurated in October 1803, also devolved on
Paravicini in the course of the year 1804.
By October 1804, it was known at the Cape that Capt. Paravicini had been
transferred to the fatherland to serve with the 1st Company of the 2nd Battalion of
Artillery, stationed at Breda. Since the war had disrupted shipping to Holland, he
had to await passage till April 1805, when, with special permission of the Council
of Policy, he was allowed to purchase berths for himself, his wife, and the widow of
a brother-officer, on the American brig Mary of Boston.
On his return, his military career was continued in the Kingdom of Holland and
in the service of Imperial France. He took part in the campaign in Swedish Pomerania
and Prussia in 1806, served in the coastal defences of Holland and, in 1809, took
part in the resistance to the British invasion in Zeeland.
While serving in Amsterdam in 1810, an only son was born to Paravicini and his
wife, this son later becoming an artillery major in The Hague.
Still a captain in rank, he commanded a company of the 9th (French). Artillery
Regiment and served in the French camp at Boulogne in 1811, Holland having now
been incorporated in the French Empire of Napoleon. Promoted lieutenant-colonel
in 1812, he commanded a battalion of artillery in the Grande Armée of Napoleon on
the epic Russian campaign of 1812, taking part in the battles of Vilna, Smolensk,
Krasnoi, and at the Beresina. On the retreat from Moscow he suffered frost-bite in
both feet and was temporarily held prisoner by the Russians after the Battle of Krasnoi.
In 1813 he took part in the campaign in Bohemia and Saxony, eventually
commanding an artillery division till captured with the garrison of Dresden by the
Austrians and taken to Hungary. After petitioning the Prince of Orange, the new
King of Holland, to be re-instated in the army of the Netherlands, Paravicini was
allowed to return to service.
Recommencing his career as lieutenant-colonel of a battalion of artillery,
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he now became an artillery expert, publishing a first manual in 1814 (reprinted in
1831) and being appointed in 1816 as director of ordinance magazines at Antwerp
where he designed new types of field artillery before being transferred to Delft. Up
to 1824 he initiated various important reforms regarding equipment and organization
of artillery and commanded various units, becoming a major-general and chief of
staff of the artillery in 1834, and retiring at the beginning of 1841.
The last years of his life he lived at Kralingen, near Rotterdam. He died on 21
April 1848 and was buried there.

The text
The manuscript of the journal of Capt. W.B.E. Paravicini di Capelli was brought to
the notice of the editor in 1952 at an exhibition of Africana in The Hague, in the
building of the Royal Institute of Philology, Geography and Ethnology (Koninklijk
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde).
In the catalogue of the Institute, the Paravicini manuscript is listed as No. H447.
It consists of 234 foolscap pages of very fair copy, written in a single hand, on paper
dating from about the year 1850. The text is bound, together with 13 water-colours
of foolscap-size, in boards, with notes on the provenance of the manuscript on the
title-page, and a map from John Barrow's Travels in Southern Africa pasted in at the
back. It contains both the main journal (3 April to 13 August 1803) and that of the
journey to Saldanha and St. Helena Bay (17 to 26 May 1804).
As far as can be ascertained, the existence of the manuscript was first mentioned
by 1874 and appeared in a bibliography on Africa of 1876, when it was in the
possession of a grandson of the author, a lieutenant of artillery at Utrecht, from whom
it probably passed to Dr. C.M. Kan, co-author of the bibliography of 1876. It appears
that the manuscript was subsequently acquired by the publishing firm of E.J. Brill
of Leyden, from whom it was purchased by Mr. J.W. Ijzerman and presented to the
Institute, which received it on 22 September 1917.
From the text in the Algemeen Rijksarchief at The Hague, the official journal of
the journey of Governor J.W. Janssens (which was also written by Capt. W.B.E.
Paravicini di Capelli) was edited by Dr. E.C. Godée Molsbergen for the Linschoten
Society and published in 1932 in Reizen in Zuid-Afrika, Volume IV. Godée
Molsbergen had heard of the Paravicini manuscript journal in 1917, but had not seen
it by 1932. Without indicating its relationship to the official journal, the representatives
of the Linschoten Society, preparing the edition for the press while Godée Molsbergen
was in Batavia, consulted the Paravicini manuscript at the Institute and published
from it not only the St. Helena Bay journal, but illustrated the Godée Molsbergen
edition of the official journal with prints of five of the thirteen water-colours in
monochrome.
The Paravicini manuscript was next handled by Dr. Elizabeth J.M. Conradie
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who mentioned it and discussed it in her doctoral thesis, Hollandse Skrywers uit
Suid-Afrika, published in 1934.
There is ample internal proof to indicate that the manuscript was a private version
by Paravicini of his own text of the official journal. There is no means of determining
whether the two texts were written contemporaneously (on the journey) or whether
the private version was compiled afterwards.
The manuscript of the Institute is the only one in existence, as far as could be
ascertained. It is definitely not in the handwriting of Paravicini, nor is there any
evidence that he revised it. It appears to be a copy, which could have been made in
the last years of his life, or even after his death, by one who was probably a member
of the family.

The water-colours.
Of the thirteen water-colours in the manuscript, only the first, the view of Table Bay
and Cape Town, bears the initials WP. The rest are unsigned. It is probable that all
are copies from Paravicini's originals to fit the format of the fair copy of the diary.
From references in the manuscript it appears that Paravicini made more than these
thirteen sketches. Some of these were used by Ludwig Alberti for his book and album,
published in Amsterdam in 1810. Alberti was a member of the company on the
journey from Algoa Bay to Graaff-Reinet in 1803 and was back in Holland from
1806, when he probably came into contact with Paravicini again.

The three texts of the journey of J.W. Janssens.
The Paravicini manuscript, is one of the three texts describing the journey of Governor
J.W. Janssens. Two of these are very closely related and even correspond literally
to a great extent, both being written by Paravicini, the one as the official record of
the journey, the other (published here) as his private version written up for friends
or relatives, or for his own edification.
The third text is the diary of Dirk Gysbert van Reenen, a member of the Governor's
party on the journey, who wrote an account of which the wording is entirely
independent of the two Paravicini texts, exhibiting not the slightest evidence that the
two authors had any contact in writing down their daily impressions. Van Reenen's
diary was published by the Van Riebeeck Society (No. 18) in 1937, from a text
discovered in 1932 in Amsterdam by Dr. Elizabeth J.M. Conradie, and now housed
in the Cape Archives.
The official journal of J.W. Janssens was probably completed by Paravicini in
Cape Town. Contemporary copies were made, of which two are known. The one
came into the possession of the advocate C.J.G. Copes van Hasselt, Secretary to the
Council of Policy, and son-in-law of Governor J.W. Janssens. This copy was presented
by descendants to the Algemeen Rijksarchief at The
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Hague, and published in 1932 by the Linschoten Society, but with hardly any
annotations.
The second copy came into the hands of Dr. M.H.K. Lichtenstein, together with
the so-called De Mist Collection, and found its way to the Prussian State Library in
Berlin where a photo-copy was made for the Cape Archives in 1924. In 1953 a
micro-film copy of the collection, which had largely been removed at the end of the
Second World War to the University Library at Tübingen, was made by the present
editor on behalf of the S.A. Archives. This is also housed in Cape Town.
A copy of the journal to St. Helena Bay is to be found in the J.W. Janssens
Collection in the Algemeen Rijksarchief at The Hague.
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Journey in the interior parts of South Africa made in the year 1803
By W.B.E. Paravicini di Capelli
aide de camp to the Governor of the Cape of Good Hope*
Since the Governor and General en chef, J.W. Janssens, found during the first months
of his sojourn at the Cape of Good Hope, that it was hardly possible to judge of the
interests of the colonists of the distant districts and to reach decisions on the same
without a reasonable knowledge thereof, resolved that a visit to the inhabitants of
the interior parts would be one of the first and most advantageous acts to which he
should devote his time.
The presence of the Commissioner-General, J.A. de Mist, facilitated this excursion
from the capital, since His Excellency could assume responsibility for the most
important affairs of the Colony in the absence of the Governor while the gentlemen
of the Council of Policy could discharge the other official duties.
All preparations were thus made during March for the expedition. Since the success
and the pleasure of such a journey depends largely upon the measures taken in
preparing for it, nothing was spared to ensure an abundance of all that was required.
This was loaded onto three stout wagons: provisions of all kinds, camping equipment,
small articles of furniture, cooking utensils, stationery, equipment for lifting, hauling
and carrying, sets of horse-shoes and other hardware.
Besides the three wagons, each drawn by twelve oxen, we were advised to take
along a comfortable travelling-wagon, to be used in case of sickness or bad weather.
Nothing was neglected to equip this wagon with all requirements. One who has not
travelled through the wastes of South Africa, can form no idea of the extent of the
preparations required to ensure that the journey passes off well.
Being quite ready by 2 April, the Governor departed from Cape Town (on Sunday,
3 April), accompanied by the Cape colonist Dirk (Gysbert) van Reenen and his son
Daniel, Mr. (Coenraad) Nelson, the second lieutenant H. Gilmer, in command of a
detachment of Dragoons, the surgeon-major J.P. Passet, and my own person. A salute
of twenty-one guns was fired from the Castle and we were escorted for the first hour
of our journey by the military commandant, members of the Council of Policy and
some officers.

*

Summary incorporating (in brackets) proper names and data from the foregoing annotation
of the original text.
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We crossed the sandy Cape Flats lying between the town and the Hottentot Mountains
and after two hours arrived at the farm (Meerlust) on the Eerste River of Mr.
(Philippus Albertus) Myburgh, where we enjoyed the midday meal. By evening we
arrived at the farm (Voorburg) of (Willem) Morkel where we spent the night. The
pleasant weather enabled us to view this beautiful and fertile valley. The evening
meal was a lavish one. If each day of our expedition is to be marked by two such
meals as those of to-day, we could very well send our wagons back and invite anybody
to visit the deserts of South Africa. Good beds, laden tables, who would not wish to
travel thus?
The Cape Flats we have crossed bears signs that once Table Bay and False Bay
may have been joined together and that these parts must have been subject to great
changes in ages past.
We went to bed late at night.

Monday, 4 April.
We departed early, escorted by young men from the neighbourhood, passing the farm
(Onverwacht) of (Daniel Johannes) Morkel, who accompanied us to the foot of the
Hottentotshollandkloof. The ascent was extremely steep and difficult but we were
rewarded by a magnificent view from the top towards Cape Town and Simons Town
on the far shore of False Bay.
Descending on horseback on the eastern side we awaited our wagons at the Palmiet
River, a difficult stream to cross and dangerous when in flood, travellers having to
wait two or even three weeks sometimes before being able to cross, and several
having lost their lives in attempting to do so.
By eleven o'clock we reached the farm (Palmietrivier) of (Jacob) Eksteen where
we halted for refreshment before continuing along the highway eastwards passing
(Houwhoek and Botrivier) and various loan places before arriving in the evening at
the farm (Matjesdrift on the Zwarte River) of the Field Cornet (Andries) Otto where
we were again sumptuously entertained.

Tuesday, 5 April.
We left for Baviaanskloof, passing over the farm of (Barend) Gildenhuys where the
land begins which has been granted to the Missionary Society of the Moravian
Brothers. We were anxious to see their institutions and also to establish to what extent
the settlement was of advantage to the Colony. The missionary station is beautifully
situated in a fertile valley surrounded by grassy mountains and watered by the
Rivier-zonder-eind. Apart from wheat growing, cattle farming and an abundance of
game, the Herrnhut missionaries teach their flock the most useful crafts. We were
welcomed in a cordial manner. The children of the Hottentots sang hymns, we enjoyed
refreshments and viewed the neatly laid out town where each home, consisting mostly
of two rooms, has its own vegetable garden which is tilled most industriously. The
men work for farmers or on the lands of the establishment; the women weave mats.
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souvenirs. We visited the spacious church

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

222
with its impeccably neat interior where the Hottentots worship daily. They seem
happy here and are useful to the farmers as labourers. It is desirable that the
agriculturists should accord these free, original inhabitants of Africa treatment in
keeping with the services they render, but many farmers would rather see the
Hottentots in the same position as their slaves. A prudent government will no doubt
find means to determine the margin of mutual obligations.
The Rivier-zonder-eind (thus named because it loses itself on both sides in other
rivers over a distance of thirty miles) winds through the Baviaanskloof and waters
its fertile face.
In the afternoon we arrived at the farm (Hartebeestekraal) of Mr. (Coenraad)
Nelson who accompanied us till here. The farm is eminently suitable for
horse-breeding and cattle farming. We saw three stallions of American breed, one
of which has been imported for 2,000 Cape guilders, excluding cost of transportation.

Wednesday, 6 April.
We continued to the government farm Zoetemelksvalley, under the supervision of
the post-holder (Marthinus Theunissen) who received instructions from the Governor
concerning the felling of timber in the forests in the adjoining mountain kloofs and
in the preservation of the indigenous wood.
It would perhaps be a good idea to restore to the Hottentots, who once lived in
these parts and were scattered by the granting of loan places, part of this valley by
granting them land here and inducing those dispossessed and wandering people to
return here to settle.
After about an hour we continued the day's journey to the farm Ganzekraal of
(Hendrik) Wessels, crossed the Bokrivier and came to the Rivier-zondereind which
was in flood. Horses and oxen had to swim across and we used a boat belonging to
(Johannes Hermanus) Redelinghuys - whose farm De Drooge Boom lies just south
of the river - to convey the baggage and provisions on the wagons.
After the midday meal there, we proceeded eastwards encountering an exceptionally
heavy shower so that we arrived in a drenched state on the farm (Avontuur or
Stormsvallei) of (Jacob Daniel) Louw where the night was spent. In these parts many
zebras and ostriches are to be found - our host promised to do his best to catch some
alive and send them to Cape Town.

Thursday, 7 April.
In continuing from here we took a short route to the Breede River, the wagons having
to make a long detour. Meeting colonists on the way who were travelling to Cape
Town in their wagons to exchange produce for various necessities, and to have
marriages solemnized or children baptized, we were most surprised when, in parting
from them, they suddenly fired a salvo in salute. Holding their guns with their left
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tame horses or we would have been thrown in our attempt to acknowledge their
salute.
We arrived at the pontoon over the Breede River (opposite the farm Het Voorhuys)
and were escorted to Swellendam by the pontoon-master (Johannes Petrus Koen)
who assisted us in crossing eight or ten swollen streams on the way. At the drostdy
we were received by the landdrost (Anthonij Alexander Faure) and his family, the
Governor and I being offered hospitality in the drostdy itself.
On account of many courtesy visits by local inhabitants we had to delay our walk
through the town with its newly-built church, surrounded by a walled square.
It is to be regretted that this town is too far removed from the capital to bring its
produce to market. Thus it can only serve as an intermediate centre for the
administration of the colony and an abode for those who wish to have little to do
with other mortals.
What we have been told of the hospitality of this country has not been exaggerated.
Everywhere we have found tables profusely laden. In Europe people calculate what
they require in accordance with their circumstances to entertain a given number of
guests. Here they prepare and give whatever they possibly can muster - which,
however, costs less than appears at first sight since all food is produced on their own
farms.
Though we have not travelled far, our wagons already require repairs. Everything
is shaken to pieces on these rocky roads. The wagons were overhauled thoroughly
here for there will not be the opportunity to do so further on.

Friday, 8 April.
A conference was held by the Governor, the Landdrost, and an elder of the church
(Hillegert) Muller concerning the confused administration of church affairs and the
church debt.
The main aim of our expedition being to restore that tranquility to the colony which
was so often shattered since the occupation by the British in 1795, the first measures
to this end were planned.
Some colonists had fled to the land of the Kaffirs, either to evade punishment for
causing revolt or to escape from authority. These had now to be brought back gently
and tactfully to prevent their influence with the Kaffir chief (Gaika) becoming a
danger to the colony. Among them was to be found Coenraad de Buys, a man of
sound judgement but an intriguer who had found the way to gain complete influence
over Gaika. The point was now to get this hothead within reach by means of friendly
words. So the Governor sent a letter by a trusted bearer (Zacharias A. van Jaarsveld)
inviting de Buys to meet him at Algoa Bay. We entertain little hope of finding him
there since the guilty are always suspicious.

Saturday, 9 April.
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regarding the condition of the Hottentots. The cause of the troubles besetting the
interior districts during the past few years could be traced mainly to the maltreatment
and wanton tyranny practised by the colonists towards the Hottentots and other
natives. They should be able to exist in freedom on the land that was once theirs, and
be protected against cruelty. The Hottentots were largely employed by the farmers
and the Governor issued instructions for proper contracts of service to be entered
into to safeguard the interests of the Hottentots. Printed forms of contract would be
sent to each drostdy.

Sunday, 10 April.
Taking leave of the family of the Landdrost, we journeyed one hour to his farm
Rotterdam, to which he accompanied us. Having obtained a fresh relay of oxen here,
we continued (southwards), crossing the Buffeljagts River.
On our way to the cattle farm of Mr. van Reenen (Renosterfontein), we saw more
game and after crossing the second cattle farm of the Landdrost (De Uitvlugt), we
hunted several herds of reebuck and bontebok, shooting several. We arrived at the
farm of our travelling companion (D.G. van Reenen), where we viewed his stud
horses and extensive stables for horses and dairy-cows, his stallions and a great
number of mares and foals.

Monday, 11 April.
The day was spent in hunting and viewing the mouth of the Breede River, the first
which we have seen resembling what one would call a river in Europe. Light vessels
should be used on it to convey Swellendam produce to ships for transportation to
Cape Town. Mr. van Reenen's slaves caught a variety of fish before we returned to
the farm where an excellent meal awaited us.

Tuesday, 12 April
was spent in cleaning and preparing our hunting equipment.

Wednesday, 13 April.
We rode on to the farm of the Commandant (Pieter) Lombard (on the Duivenhoks
River), following a route across a wide, fertile plain with grass stretching to the
horizon, excellently suitable for agriculture, but the difficulties of transport keep the
plough out of the soil.
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Lombard's house stands on a grassy rise overlooking the Duivenhoks River, which
presents a picturesque view. He played a notable part during the late raids of the
Kaffirs, and related that an hour from here there was a kraal of Hottentots on the
Slang River, who had conducted themselves quietly, living on the milk and meat of
their flocks.
The households here in the country are unusual. The colonists have numerous
families and a multitude of slaves (and) so-called free Hottentots. One hardly takes
a step without being surrounded by a number of children and maids of every age and
colour. The women enhance their Hottentot charms by smearing their cheeks with
red clay and rubbing their skins with grease.
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After the midday meal we rode on to the farm of (the Ex-Heemraad Pieter du Pré)
on the Krombeks River, from which water had been diverted to form a large fish-pond
in front of the house.

Thursday, 14 April.
Departing at half past six o'clock in the morning we passed the (Kraggas Height),
visited the farm of (the Widow) Olivier and by noon arrived at the farm (Zeekoegat
on the Vet River) of (Hillegert) Muller where we spent the night. The loads of our
wagons were aired and repacked since they had to take the ordinary route to the
Lange Kloof while we made a tour on horse-back in a different direction to Plettenberg
Bay.

Friday, 15 April.
Leaving by moonlight early in the morning, we encountered a heavy shower which
made the road very slippery and made our progress in this hilly country very difficult,
yet we hunted on the way. We reached the farm (Tijgerfontein) of (Cornelis Johannes)
Snyman, a miserable abode inhabited by friendly and good people, who made a living
by tapping the aloes which grow here in great numbers, and selling the juice at a
good price in Cape Town. We did not stop, intending to spend the night on the other
side of the Gouritz River on the farm (De Eylandsdrift) of (Esaias) Meyer. However,
the dwelling here was too small to accommodate us, and we had to continue two
hours further to the farm (Hartebeestekuil) of (Christoffel) Botha.
The Gouritz is one of the most difficult and dangerous rivers to cross in winter,
everything having to be taken apart or unloaded and floated over, including the
wagons. This is perilous since the river brings down in its flood uprooted trees, rocks
and reeds, which we saw piled up on both banks.
Never on our journey have we seen anywhere a heavier man than Botha. We found
him sitting in an arm-chair on rollers at his front-door. Two young slaves have to
push him in and out of the house. He declared that he is in very good health and
appeared to be a powerful man, which was surprising in view of the lack of movement
to which he is doomed.
We found the house full of people, calling themselves ‘trek people’, mostly young
women and girls, refugees from the farms recently plundered and burnt by the Kaffirs
and rebellious Hottentots. They told of the disasters they had experienced; (Susanna
Magdalena du Preez), sister-in-law of Botha, related how their home had been attacked
by wandering Kaffirs and Hottentots and burnt over the heads of the defenders. Her
husband and son were then brutally killed before her eyes and she was driven naked
into the bush, tied to the tail of an ox. By chance she was found later by a farmer,
who rescued her. These tales are a foretaste of what awaits us on our journey ahead.
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Continuing towards Mossel Bay, we first visited Vlees Bay, which can be of little
use to shipping, having an unsafe anchorage and no fresh water. By eleven o'clock
we arrived at the post-house at Mossel
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Bay where we were received by the post-holder (Hans) Abué, a Dane who had once
been secretary to the notorious (Count Johann Friedrich) Struenzee, in whose fall
(in 1772 after a palace coup) he shared, and had been forced to flee to South Africa.
Taking a walk along the shore we compared its situation with the description of
the English author (John) Barrow who seems to have written with great accuracy,
except that we found more and better fresh water than he indicated.
A pity it is that Mr. Barrow, in his works on the interior parts of South Africa,
depicts the morals and qualities of the colonists in such an odious and mistaken light.
We have thus far seen too much good in these people to accept his views. These were
prompted by the uncommon hatred of an Englishman towards strangers, which has
induced this traveller to select, in support of his collected instances of lack of morality,
the evil rather than the commendable side of the colonist, instead of citing as examples
the great number of colonists whose kind assistance contributed so much towards
the success of his journey.
With Abué we inspected the caves at Cape St. Blaize, and found fossils along the
shore. The post-holder assures us that these rarities are found in great number along
the (south) west coast.
The Governor gave instructions for the repair of the government warehouse, timber
store, and smaller buildings. In the roadstead we saw the brig (John) belonging to
(John) Murray. He does brisk trade at his shop beside the road (just beyond the
Geelbeks River), where the inhabitants can obtain clothing, leather goods, implements
and hardware. We augmented our supply of lead for hunting purposes here.

Sunday, 17 April.
By noon we took leave of the post-holder and, following the coast-line, later in the
evening came to the farm (Rheeboksfontein at the Klein Brak River) of the widow
(of Pieter) Terblanche. This lies on the main road to the Outeniqua Land.
Here again we found some refugees, of whom some had managed to save their
flocks. They had recovered from the first sense of their privations, at least the young
women and girls, some quite pretty. They provided a very pleasant evening since
most of them love dancing. I got hold of an old violin from somewhere and set them
all dancing till late at night, the musician being encouraged from time to time to
prolong the fun. They would have liked to persuade us to stay another day, and,
believe me, some of us had a good mind to do so!

Monday, 18 April.
The General chose to give the sign of departure and, after tender farewells had been
said to these happy young people, we followed the road to Outeniqua Land through
a deep and windy defile. It was cold: after passing the (Great) Brak River we climbed
the height beyond, and found ourselves at the entrance to Outeniqua Land. Crossing
the Gwayang we
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reached the government post towards noon, where we were received with the usual
cordiality by the post-holder (Georg Sebastian Fend).

Tuesday, 19 April
was devoted to a tour of Outeniqua Land. The farm (Modderrivier) of the widow (of
Dirk Uwens), held to be one of the best in the district, but now deteriorating since
the death of the occupier, was visited.
We inspected the government forests, seeing beautiful varieties of indigenous
wood. On our return to the post a messenger was despatched to Plettenberg Bay to
advise the post-holder there of our approach.
Again we had occasion to learn to what irregularities and arbitrary crimes,
committed with impunity, the recent state of anarchy in the outer districts had given
rise. The case of the colonist Klaas Rademeyer, who shot a bastard Hottentot on the
pretext of being a poacher, but in reality to avoid paying him four rixdollars which
he owed him by contract, can serve as an example.
On every hand one hears the cry of alleged cruelties, and the Governor has referred
all these complaints to Landdrost Faure at Swellendam for a thorough investigation,
enjoining him to institute prosecutions according to the law without the least
compunction, wherever this may be required.
An orderly community will be turned into a troup of bandits, if these unspeakable
cruelties are not punished rigorously.
The tiger does not consume the tiger, but so-called Christians persecute their
fellow-beings, and rend them with glee just because these cruel men in their folly
consider themselves superior and more privileged creatures than the poor Hottentot
serving them on his own native soil. But let me return to the narrative.

Wednesday, 20 April.
Departing from the Outeniqua Post, we saw on our way through the forest many
farms plundered, burnt or completely destroyed by the Kaffirs during their recent
incursion. Some of the refugees had become squatters on state land here and requested
grants, having built cottages and made cattle kraals. But the Governor gave no definite
reply, as this area may prove suitable for re-establishing the Hottentots or for farms
for settlers from Europe once the scheme of (G.K.) van Hogendorp is adopted.
We had been told that we would now encounter the worst roads of the whole
journey. This proved to be true. Coming over the Hottentotshollandkloof was like a
level road compared with the crossing of the deep and rocky Kaaimansgat and the
steep ascent on the far side, where we had to lead our horses by hand in places.
By noon we halted at the burnt-out farmhouse (Oude Kraal) of a certain (Her[t]z
Grünstadt) for the midday meal. This morning we shot our first ‘Loerie’ or Cape
parrot, which was preserved for stuffing. In the afternoon we crossed the deep drift
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of the (Trakadakouw) and followed a difficult road to the Zwarte River which we
swam over before arriving on the farm (De
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Zwarte Rivier) of (Stephanus) Janse Weijers. Our host entertained us with excellent
fresh eel found abundantly in the river.

Thursday, 21 April.
Passing over the marshy and partly rocky road to (Ruigtevallei) we came after two
hours to Groene Vallei, a lake of fresh water containing fish and quite close to the
sea. We amused ourselves the whole morning shooting duck which abound here,
together with flamingoes and other water-fowl. Laden with game-birds, we arrived
at the farm (Ganse Vallei) of Wessel Vosloo, by midday. After the meal we continued
through the drift of the Goukamma, and half an hour further reached the farm
Buffelsvermaak of Pieter Terblanche, at whose insistence we called at his house and
had perforce to enjoy a second midday meal, the plates being heaped up by
Terblanche's two pretty, angel-faced daughters. I would not have objected to staying
here overnight, but the Governor wished to continue another four hours to camp at
the drift of the Knysna (lagoon), where we arrived late at night when the tide was
in. It was impossible to cross and there were no farms near by. So a great fire was
built at which we awaited the dawn.

Friday, 22 April.
Rising at day-break, we found that we still could not cross as the sea came in strongly
and rose by six feet at high-tide. With the ebb of the tide we got over by nine o'clock,
but the weather was overcast and poor visibility prevented us from gaining a good
view of the Knysna (lagoon). However, on the farm (Melkhoutkraal) at the burnt-out
homestead of (Johann von Lindenbaum) we were met by (a genteel Englishman)
John Callander, who escorted us and gave the Governor detailed information on the
situation, extent and usefulness of the Knysna lagoon, offering him also a sketch of
the Knysna, which was gratefully accepted.
The Kaffirs had burnt the wooden dwelling and observatory which Callander had
put up, and destroyed or taken all his equipment and personal possessions. The
Governor promised to consider compensation to him for his losses in return for a
careful survey of the lagoon and entrance of the Knysna, on which he was to report
in detail. Returning for our midday meal to Lindenbaum's farm, we journeyed from
there to Plettenberg Bay, where at night-fall we were received with the utmost courtesy
by the government post-holder (Johann Friedrich Meeding) and his family.

Saturday, 23 April.
We inspected on horse-back the shore of the bay and the abandoned homesteads,
visiting first the government warehouses which had become useless through age,
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especially the store-house for timber. The Governor authorized the erection of a new
store such as is found in Holland at saw-mills, and costing about 600 Cape guilders.
Riding along the bay we noted the only possible landing-place (pointed out by the
post-holder) and checked the maps of (François Renier Duminy) and Barrow. Going
on to Jakkals Kraal we passed deserted dwellings of the
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colonists (Guilliam Wolfaardt) and (Hendrik) Heyns murdered (six months previously)
by the Kaffirs, and came to the farm of (Cornelis) Botha, whose son (Cornelis
Johannes) had also been murdered at the time.
This area (around Piesang River) seems very well suited for settlement of some
Hottentot families, who would be able to sustain themselves with the greatest ease.

Sunday, 24 April.
This morning was occupied with correspondence and a ride eastwards to the mouth
of the Keurbooms mainly to explore the suggestions made by Cape Town inhabitants
that wind and water saw-mills be erected here. This did not prove feasible on account
of the unsuitability of the rivers and prevailing winds.

Monday, 25 April.
We rested, wrote letters to our families in Cape Town, busied ourselves with the
overhauling of our hunting equipment and the drying and packing of birds shot. In
the afternoon we took a walk with the Misses Meeding.

Tuesday, 26 April.
Our horses were sent on ahead to await us at Willem Cloeten's Kraal.

Wednesday, 27 April.
Since we had an unusually long distance to cover on this day, we took leave of the
family of the post-holder who had received us so hospitably and started out at four
o'clock in the moonlight, arriving after two hours on the farm (Stofpad) of (Hendrik?)
van der Watt, where I stayed behind to dry my clothes, since the horse I was riding
had knelt down in a stream with me on the way here. It took me two hours to catch
up with our company again at a point where the route became mountainous and we
had a foretaste of the incredibly steep and twisting path we would follow in these
mountains, which are seldom visited. At every turn we gaze into tremendous depths,
where we see the Keurbooms winding below. We ascended four successive heights
before reaching Cloeten's Kraal, where a Hottentot family had settled. We were the
first white people they had seen since Barrow passed here (in 1798).
We found our horses here, and commenced the utterly exhausting climb over loose
rocks, being led on by an untiring guide who jumped from rock to rock like a
mountain-buck. So we came to the foot of the highest mountain of all (at De Vlugt
where Pieters River joins the Keurbooms). Before taking on this last ‘air journey’,

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

we halted at the Keurbooms, from where we had a magnificent view of Plettenberg
Bay, nine hours from here as the crow flies. On the other side are the many pleasantly
situated farms of the Lange Kloof. By five o'clock in the afternoon we arrived at (De
Avontuur), the farm of Matthys Zondagh in the Lange Kloof, where our wagons and
the detachment of Dragoons had arrived three days before us.
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We also found here a strong commando of young colonists under the command of
the Commandants (Pieter Hendrik) van Rooyen and (Philip Rudolf) Botha. They
were to accompany us, since we might still encounter marauding bands of Kaffirs
and Hottentots on our further journey. Each commando member had two horses and
they had their own tents, transport and provisions. The Commandants had bought
40 trek-oxen, 14 slaughter-oxen and 190 wethers as supplies for the Governor, and
hired a multitude of Hottentots as herdsmen and drivers.

Thursday, 28 April.
We stayed in our tents while our baggage was being aired and placed in the correct
order for reloading. Gunpowder and lead was issued to the Commando, the horses
were shod, the order of the wagon-train determined, and each assigned his position
and responsibilities to ensure proper control of provisions and equipment.
Mr. D.G. van Reenen was given the supervision of the issue of all provisions,
purchase of slaughter-stock, and provision for the table (to which end he had a steward
and cooks allocated to him). The younger Van Reenen was made head of hunting,
being in charge of the daily march of the train and maintenance of the drivers of the
teams of oxen. Lieutenant Gilmer was placed in charge of the armed force, the
pitching and striking of camp, and care of camping equipment. Besides his medical
duties, Dr. Passet would have the care and preservation of all specimens of birds,
skins and plants collected.
To me, was entrusted the keeping of an accurate journal, the drawing of people
and animals and sketching of important views. Furthermore, I was charged with the
care of stationery, clothing and bedding as well as the stock brought from Cape Town
of gewgaws for barter and presentation. I was also given 7,000 rixdollars for all
payments in the course of our journey.

Friday, 29 April.
Departing from Avontuur, we proceeded along the Lange Kloof, a fertile valley and
well-populated. One of our wagons overturned because the driver neglected to send
someone ahead to test the drift he was to cross. Some baggage got wet and my large
portfolio of drawing paper was soaked. At the house of Ignatius Ferreira (at Misgund
on the Diep River) we halted for the midday meal, finding in the house four rifles
left there by Batavian deserters. These we put on the wagons, and the Governor took
the opportunity of pointing out how detrimental and criminal it was for colonists to
harbour and feed deserters.
By evening we reached the farm (Klipheuvel) of Stephanus Ferreira, uncle of the
Ferreira (of Misgund). We were cordially received though the place was crowded
with refugees from the outer districts. It is a rare sight to see so many households on
one farm. Each builds his dwelling-hut and kraals, and has herdsmen for the cattle
he has left. The inhabitants of the Lange Kloof have mostly fortified their dwellings
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and kraals with walls of sods and thus succeeded in defending life and property
against the Kaffirs.
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We spent a most enjoyable evening with song and dance. The (Afrikaner) girls present
had their share in this; they love the sight of epaulettes.
Before leaving Ferreira, I should like to refer to this man more closely. Filled with
pride at the degree of perfection he believes that he has attained, he makes use in
conversation of set phrases and Biblical quotations. Whenever his interests demand
it, he quotes Bible texts sanctimoniously. Of this he gave a proof when the Governor
asked his opinion on the impropriety of treating Hottentots and slaves inhumanly.
Our hypocrite, who clearly felt that this question was aimed at him personally, tried
to prove that the Hottentots were the race of Ham, accursed of God and doomed to
slavery, and that it was the duty of a Christian to obey the Word of God. However
neat this subterfuge, he noticed that this application was not well received by the
Governor. He blushed, slammed shut the Bible, laid it in its accustomed place on the
mantleplank of the chimney and gave a new turn to his Scriptural knowledge.

Saturday, 30 April.
On leaving our old host we were less impressed by his long valediction than by
shaking hands with the pretty Afrikaner girls! On the way, we met the train of wagons,
trek-oxen and slaughter-oxen of the commando of the Field-Cornet (Cornelis)
Rademeyer, who were to join us.
On the farm (De Krakeelrivier) of a certain (Matthys) Strijdom we gave our horses
fodder before going on to the farm (at Wagenboomsrivier) of (Johann Andreas)
Kritzinger, destroyed by the Kaffirs but recently rebuilt. We had our midday meal
in the open veld while the wagons drove on five hours further to the Kromme River.
On the banks of this river we camped for the night.

Sunday, 1 May.
As we proceeded, the Kromme River became deeper and swifter. At the second
crossing, one of the wagons overturned again; we lost three oxen and some baggage
that was washed away. The rest of the team and the wagon were saved with difficulty.
In the afternoon, the tedious and hazardous crossings back and forth over the Kromme
River continued till we arrived late at night at the deserted cattle-farm of Thomas
(Ignatius) Ferreira, called Jagersbosch, and spent the night in the empty
dwelling-house, partly burnt by the Kaffirs.

Monday, 2 May.
We left late, having to round up our oxen, which had wandered off during the night.
Our route was still along the Kromme River, which we crossed for the last time by
noon, making a halt on the opposite bank.
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There was a sudden change in the weather, and a thunderstorm of such fury and
awesome grandeur broke over us amid the towering crags, that everybody in our
company declared that they had never seen such weather. Saturated to the bones, we
hurried on to reach the deserted farm (Esschenbosch) of Jacobus (Stephanus)
Vermaak, and took up our quarters for the night in two small houses.
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Tuesday, 3 May.
Between the farm (De Twee Fonteynen) of Cornelis (Tobias) Vermaak, and that of
C.A. Muller (Leeuwenbosch), we crossed the Diep River and outspanned at midday
(near) the farm of Marthinus (Philippus) van Rensburg, seeing small game in plenty
around here (antelopes, wild bustards and pheasants and a type of buck called oribi)
on our way to the farm Platjesdrift. In this vicinity the chain of mountains, which
stretches from Hottentots Holland along the coast to the Tsitsikamma, comes to an
end (at Witkleibos). The farm (De Diepe Rivier) of Theodorus Potgieter lay on our
left.
Crossing a branch of the Zeekoe River we came to the farm (De Zeekoerivier) of
(Johannes Jacobus) Kock, where we were received by Theodorus Potgieter who lives
on it, the owners having fled before the Kaffirs. Most of the farms here were deserted,
but the previous occupiers wished to return as soon as internal peace should have
been restored.
We stayed over here, the colonists receiving us as well as circumstances allowed.
There was no lack of goodwill, but most of them have become destitute. Most of the
farmhouses were fortified by high walls. Some served their purpose, but in destroying
farms the Kaffirs seem to have preferred the fortified ones to those lying unprotected.

Wednesday, 4 May.
A day of rest utilised to view the mouth of the Kromme River and to visit the farm
Welgeleegen (Goedegeloof) of the widow (of Frederik) Potgieter. We followed the
right bank to the mouth, closed perpetually by sand banks, as is the case with all
South African rivers we have seen so far. We found that Duminy's map shows the
situation of the bay to the best advantage. But our present abode on J. Kock's farm
is not indicated accurately, so we made and noted the corrections for this and other
farms in relation to the course of the Zeekoe River.
In the afternoon the Governor arranged a shooting contest. The young Afrikaners
proved themselves to be excellent marksmen. The young folk spent the evening
dancing. I missed this as I had too much correspondence to attend to, and regretted
it all the more since there were pretty young ladies who had come expressly from
the neighbourhood to see the General.

Thursday, 5 May.
Continuing our journey in the morning over a high rise, we passed the farm of
Hermanus Pietersen on the Klein Zeekoe River, where we dismounted to greet the
people before going on to the farm Kabeljauwsrivier, on the river of the same name,
belonging to the widow (Johann) Jacob Kritzinger. We made a short stop here, visiting
the mouth of the river, and had our midday meal an hour or one and a half hours
further on. From here the governor wrote to Major (Carl) von Gilten, commanding
the 5th Batallion of the Waldeck Regiment in Algoa Bay, to announce our impending
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arrival. From a wagon of Thomas Ferreira, coming from the Bay, we learnt that the
first ship transporting the garrison of Fort Frederick from Cape Town,
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had arrived several days before, but the other had not put in an appearance yet.
By four o'clock we saw the Gamtoos River before us and camped for the night on
the bank. Here we saw for the first time the hedgehog tree (euphorbia stellaespina).
At the camp-fire of the Hottentots and wagon-drivers, I watched the fascinating
‘card game’ of the Hottentots played with little pieces of wood concealed between
the fingers and involving agile movements, contortions of the body, rapid talk, strange
sounds and gesticulations and the switching of the wood from one hand to the other,
the victor being eventually covered with the clothes of all the participants - a dubious
reward.
During supper we were told that a hippopotamus was coming down the river.
Everyone rushed out with rifles, but we could not get within rifle-shot and only heard
its snorting and sighing as it made off over sandbanks in the river.

Friday, 6 May.
We began crossing at the drift of the Gamtoos, an impressive sight as the long line
of wagons went through, preceded by those of the Commandants, who had offered
to seek out the shallow places, and with the cattle and sheep, in charge of small
Hottentot herdsmen, swimming over the river in batches.
Formerly, the Gamtoos had been the boundary of this colony and one could wish
that it had never been traversed. Then, in the time of Governor van Plettenberg, the
boundary was extended to the Great Fish River and the land east of the Gamtoos
formed into the new district of Graaff-Reinet.
On setting foot in the new district, we could already notice a difference in the
appearance of the land and the vegetation. Stopping one hour beyond the river we
found ourselves (at Galgenbosch) in a most beautiful place reminiscent of an English
park. In the afternoon we passed (Matjesfontein or Strandfontein) travelling close to
the seashore and camping for the night on the steep banks of the Van Stadens River
(near the drift at Kafferskraal).

Saturday, 7 May.
In crossing the Van Stadens River we were surprised to find that the drift where our
camp had stood, was deeper than we had thought and more water got into the wagons
than the day before at the Gamtoos. Those of the company who were on horse-back
crossed higher up at the old wagon-road (to the farm Rietfontein of Ignatius Johannes
Muller) from where the wagons kept the ordinary road (to Algoa Bay), while those
on horse-back turned off to the right to the farm (Buffelsfontein) of (Johann) Christian
Vogel where the well-known lead-mine is situated.
We found nothing there, however, to indicate the exact spot, and investigators will
be send out from Algoa Bay. From Vogel's deserted farm we thrice crossed bends
of the Brak River and passed (the Kragga-Kamma), a beautiful round lake, called in
South Africa a valley (vlei).
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After a halt beyond the Brak River we noticed sings of plentiful game, heard
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many shots of the Commandants and some young men who had gone on ahead to
hunt, and saw ostriches and antelopes running past. Our camp was pitched this
afternoon on the farm (Hartebeestfontein) of the widow (of Barend Daniël) Marais.
Meanwhile, I had ridden in the morning to Algoa Bay by order of the Governor
to announce the approach of our wagon-train. Just as I returned to camp, an express
rider arrived from Cape Town, bringing a large packet of letters from our families,
from the Commissioner-General and the Military Commandant. These were especially
important since they contained reports from Holland.

Sunday, 8 May.
Departing at half past eight this morning, we were met half an hour later by Major
von Gilten, who reported to the Governor, that the brig De Spion had arrived with
50 chasseurs of the Waldeck Regiment three weeks before, and already returned to
the Cape. Everything done by the Captain Siccama, commanding the brig, and by
Major von Gilten was found to be in excellent order.
Fort Frederick and the block-house came into view by eleven o'clock. We
dismounted at the house of the Commandant, where the Governor took up his
residence, allocating one of the four rooms to me as bedroom and office.
Taking a walk along the shore to the Baakens River, the Governor saw the lower
block-house, a building in as reasonably good state as most of the government
buildings here seem to be. We did not visit the Fort Frederick which, from the hill
(above the Baakens River) commands the surrounding land, for Major von Gilten
had reported that he had the previous day arrested the colonist (Thomas Ignatius)
Ferreira for alleged acts of extreme cruelty and imprisoned him there. The Governor
did not wish to speak to this man immediately after his arrival.
To our great joy the hooker De Verwachting arrived an hour after us, bringing the
rest of the contingent of chasseurs and badly-needed supplies and equipment.
The Governor went to visit the missionaries (Dr. J.T.) van der Kemp and (James
Read), who work here among the heathen. Van der Kemp has been labouring for a
year with a palsey and is emaciated in appearance. He seems to be a sensible man;
one can only hope that his mental powers have not been affected by his prolonged
illness. Read introduced the Hottentots of the Institute to the Governor, about 200
of them, impoverished mainly through the recent disturbances and existing on veld
roots, game and milk from their surviving flocks.
Immediately upon his arrival the Governor found a whole list of serious complaints
submitted by the missionaries against some local Christian inhabitants (more
particularly Thomas Ignatius Ferreira and members of his family). It seems that our
stay in this place will last some time if the real purpose of this journey is to be attained.
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Monday, 9 May.
The Governor had a very satisfactory interview this morning with the missionary
van der Kemp. I tidied my office. Bad weather is still keeping De Verwachting out
in the bay. The Governor has agreed with Major von Gilten to free Thomas Ferreira
from arrest. He summoned him to appear before him, and without mentioning the
complaints pending against him, warned Ferreira to conduct himself quietly. Major
von Gilten was advised to watch this man carefully.
We inspected the Fort Frederick, a fort built of stone, with a block-house inside.
The palissades around it had been removed by the farmers to make cattle kraals. The
magazine will hold 2,000 pounds of powder. The provisionschamber is in a fair state
and will hold a reasonable quantity of supplies.
The burghers (Gabriel) Stoltz, (Johann Christian) Vogel and (Theodorus) Kleynhans
who had been sent the day before to the Sundays River to invite the Hottentot captain
Klaas Stuurman to come to the Governor, returned. They had met him, and he asked
to meet the Governor next Wednesday at the Zwartkops River, at the farm
Zwartkopsrivierswagendrift of the late Field Cornet Cornelis Johannes van Rooyen
since he did not dare to come as far as Algoa Bay. There were a few Kaffirs with
some cattle near Stuurman. On the Bushmans River, a good distance from Stuurman,
was the kraal of the Hottentot captain Bouvezak (Boesak), who had been asked by
Stuurman to accompany him to the Governor, but there was no word from him as
yet.

Tuesday, 10 May.
The Governor arranged that Mr. van Reenen should meet Klaas Stuurman the next
day at van Rooyen's farm. Dr. van der Kemp was requested to send Hottentots, who
had complaints to him this evening and some appeared, the Governor promising to
see that justice was done.

Wednesday, 11 May.
Mr. van Reenen left to meet Stuurman. A number of farmers, who had lain here on
commando for some months, came to see the Governor regarding complaints against
Ferreira and others. Two deputies from Stuurman (who had missed Mr. van Reenen
on the way) turned up to announce their captain's arrival.
Persuaded by Mr. van Reenen, Stuurman came with some of his men this evening.
He was questioned by the Governor and, when asked what he wanted for the future,
expressed the desire to be allocated a farm, where he could sustain himself and his
people, and live in peace, as formerly, with the Christians. He suggested a farm on
the eastern side of the Gamtoos, and persisted in this though the Governor offered
him land closer to the protection of Fort Frederick. He evinces sound ideas and seems
inclined to settle down with his people among the farmers and to take service with
them, provided there could be some assurance of fair wages and treatment.
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De Verwachting lifted its anchor this morning to come closer inshore, and sent a
sloop ashore containing (Captain Ludwig) Alberti and some chasseurs. This boat
brought post from Cape Town to the Governor and some of the
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gentlemen. The General received letters, newspapers and reports of importance from
Holland as well as Europe in general.

Thursday, 12 May.
We had a second conference with Stuurman, Mr. van Reenen and the Commandants
being present. The assurances were repeated that the past would be forgotten; new
laws would be made to ensure protection and abodes to them. The tokens they had
received from the British Government, were exchanged by us for a brass collar
bearing the arms of the Batavian Republic and presents of little mirrors and knives
given to them. Whereupon Stuurman cum suis departed, Stoltz and other burghers
accompanying them to summon other Hottentot and Kaffir captains this side of the
Fish River, to come to the Governor.
On account of continuing complaints received by the Governor against the Ferreira
family, Mr. van Reenen and I were ordered to investigate these allegations. We found
that, though it would be difficult to establish evidence in satisfactory form from the
Hottentots and slaves concerned, there was sufficient proof of such serious crimes
having been committed as to warrant a death penalty.
On receiving our report, the Governor addressed by letter a series of questions to
Ferreira, relating to his actions in Algoa Bay during the period of the recent
disturbances. But knowing beforehand that Ferreira would never be able to clear
himself of the charges of corruption and theft (as was indeed proved by the reply full
of untruths received from him, and also during a verbal interrogation), the Governor
dismissed him from his military duties. To prevent him from disturbing the peace
again by cruelties that cry to high heaven, committed against the original inhabitants
of the land, and driving them to desperation and new disturbances, it was decided to
banish him and his family from Algoa Bay, and send them under escort to Swellendam
to live there under the eye of the Landdrost. This lenient solution was preferred by
the Governor to avoid rousing feelings by pursuing criminal charges concerning
events of several years ago, and opening up old wounds without any prospect of
repairing past disasters.
The last troops from De Verwachting and part of the cargo landed, some men
having to wade ashore up to their necks in the water on account of the heavy surf.

Friday, 13 May.
From early morning the Governor wrote letters: to the Commissioner-General, to
Captain Corresch of De Verwachting, and one to the Governor-General and Council
of India, which Capt. Corresch will take to Batavia.

Saturday, 14 May.
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An envoy of the Kaffir chief (Jalusa) arrived, wearing a brass plate with the British
arms, like that of Stuurman, but smaller. With him was an envoy sent by Slambie
(Ndlambe) the uncle of the king Gaika (Ngqika).
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There was also a Hottentot with his family, who had been under the chief Botumane
in Kaffirland but wished to return among Christians.
Speaking through a Hottentot interpreter provided by Dr. van der Kemp, Jalusa's
envoy declared that they knew of the new government of the country and wished to
live in peace with it. He could not say whether the Kaffir chiefs would venture as
far as the bay, even if assured that no harm would come to them.
More official and private letters were written to-day, everything being packed (on
Sunday evening, 15 May) and despatched by courier the next morning.

Monday, 16 May.
The Governor to-day drew up his Instruction for a commission he intended to appoint
to negotiate peace between the Colony and the Kaffirs and rebellious Hottentots.
This Instruction (of 33 Articles) with a covering letter was addressed to Mr. D.G.
van Reenen, Captain (Ludwig) Alberti and myself, who were to act as members. (It
was dated 16 May 1803 and the text forms part of the official correspondence of the
journey).
The rest of the day was passed in preparation for a visit the next day to the salt-pans
(near the Zwartkops), a wagon being sent this evening to prepare our midday meal
in advance.

Tuesday, 17 May.
At dawn our company, accompanied by (Major von Gilten), Capt. Alberti and the
Commandants set out for the salt-pans, four hours from here, taking the Graaff-Reinet
road. On the way we saw two farms destroyed during the war: everywhere one sees
traces of devastation. The inhabitants wander from place to place as the need arises,
to graze their surviving flocks. They seem to have become accustomed to this already.
One does not ask where does so-and-so live? But, where does so-and-so lie? Where
has he trekked to? Does that little group of people still lie here or there?
Crossing the Klein and Groot Zwartkops River, we inspected the salt-pan of which
Mr. Barrow has given an accurate description in his book. We had our midday meal
here and followed the left bank of the Zwartkops to its mouth, which had the usual
sand bank preventing the entry of shipping. The Governor had the misfortune of
falling with his horse and landing right under it, luckily without injury to himself.

Wednesday, 18 May.
During a visit of the Commandants to the Governor, he read to them the Instruction
for the peace negotiations and they found this most acceptable.
The burghers, Stoltz, Vogel and the others returned to-day from the chiefs Cungwa
(Konga, Congo), Ndlambe, Jalusa and Tholie (Tuli). They had not been able to find
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the Hottentot captains Boesak and (Hans) Trompetter. But the chiefs had promised
to be at the Sundays River in five days, i.e. on 21 May, together with (Habana,
Ndlambe's nephew). They would try to bring
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Boesak and Trompetter too, and requested the Governor to come thither since they
did not dare to come to Algoa Bay.
They had heard that ‘old Mr. Company’ had received the land again; they were
under the impression that the Dutch East India Company was a person and king of
the Colony. They expressed joy that the white sea-people - the English-had given
back the land to Captain Company, but Company must be very old by now, because
their ancestors had already known him! They professed a sincere desire for peace,
saying that they were living in enmity with the Kaffir king Gaika who often stole
their cattle. They had heard that Gaika had requested the burgher (Commandant
Hendrik Janse) van Rensburg to launch a concerted attack with him on the Kaffirs
to the west of the Fish River. A few minutes after Stoltz, the envoy to Cungwa, turned
up, having with him Bootsman Stuurman (brother of Klaas). They were given food
and especially brandy, of which they are very fond.

Thursday, 19 May.
The envoy of Cungwa ('t Nacabanée) was given presents, and asked whether he
would like to accompany the Governor the next day to his chief. He accepted
gratefully. We then took him for a walk, and were amused by his reactions and
remarks when shown the ship in the bay and the boats, hearing a gun fired at the fort,
seeing the uniforms of the troops and handling a telescope and a watch. He was
wearing a brass breastplate bearing the arms of Major-General (Francis) Dundas.
This he had received from the Landdrost (H.C.D.) Maynier, who had also given him
the name of (Andries Zwartbooi).
The whole day preparations were being made to go to the Sundays River the next
day. At five o'clock the train of fourteen wagons left, escorted by 56 chasseurs under
Lieutenant (Wilhelm) Alberti, 9 dragoons under Lieutenant Gilmer and a large number
of young burghers.

Friday, 20 May.
The Governor departed, accompanied by Major von Gilten, Capt. Alberti and the
Surgeon-Major (J.H.F.C.L.W.) Wehr (of the Waldeck Batallion). Where we halted
at the Koega, the Governor was agreeably surprised by the arrival of (Zacharias) van
Jaarsveld and four burghers (of Graaff-Reinet), who told of the joy of the colonists
there at the return of the Colony to Dutch rule; they also announced that one hour
further on we would meet (Commandant) van Rensburg with 200 men, coming to
meet the Governor. Van Jaarsveld had also spoken to Coenraad de Buys. Gaika
wished to meet the Governor and would come to the Fish River for this purpose.
A little further on we met van Rensburg and his men, and the Governor spoke to
many of them of his aims and his desire for the restoration of peace and happiness.
Everybody seemed well pleased and we all camped together on the (right) bank of
the Sundays River (on the farm Toukoetarie), near Klaas Stuurman's kraal.
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In the evening van Rensburg came to dine with the Governor and
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confirmed what the Kaffir chiefs had said, namely, that Gaika had asked him to start
a united attack on those to the west of the Fish River. He had given no reply, wishing
to learn first the desire of his new and legitimate government.

Saturday, 21 May.
Our camp on the high bank of the river, with the flag of Holland waving before the
Governor's tent, presents an attractive sight; it has the appearance of a small encamped
army.
The Governor had a long conversation with van Rensburg, who knows Kaffirland,
to inform him of his aims, and explained that he wished first to make peace with this
nation and then, if possible, to restore order and happiness to the Colony internally.
This burgher seems to approve most heartily of the intentions of the Governor and
we could only wish for the united support of all the others.
On this occasion, van Rensburg submitted to the Governor a list of the names and
the number of the farms burnt or destroyed during the Kaffir invasion.
Klaas Stuurman visited the camp, as did Cungwa's envoy Nacabanée, who had
meanwhile been to his own kraal. He reported that Cungwa had been waiting across
the river since the previous day, for the other chiefs to join him.

Sunday, 22 May.
The Governor wrote a letter to the Commandant-General of the colonists, Botha, and
the other Commandants, on the subject of losses of property in the late disturbances,
impressing upon them that the Government would do whatever possible to assist,
but could never undertake to offer complete compensation. Furthermore, it would
be unwise to insist upon the return of cattle now in the possession of the Kaffirs as
a right, and to risk a renewal of war, new losses and interminable further destruction.
Commandant Botha had crossed the river to discover why Cungwa and the others
did not appear. He now reported that he had found Cungwa three hours from here,
and had had a most friendly reception. The only cause of the delay, was the fact that
the other captains had not arrived yet. Cungwa was most desirous of peace.
Commandant Botha pointed out to him that under the new government there was
more unity among the colonists than under the English, and our military power was
thus greater. He seemed to appreciate this point.
This afternoon the visiting Kaffirs in the camp regaled us with a dance, and some
demonstrated the use of the assegai. But they seemed either to hide their art on
purpose or to throw less accurately than we had expected. We gained the impression
that an approaching assegai could easily be warded off with a stick; their furthest
throwing distance was sixty yards, and inaccurately at that.

Monday, 23 May.

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

Tholie appeared this morning, accompanied by Tzatsoe and some twenty Kaffirs.
The visit was apparently inspired only by inquisitive-
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ness and the desire for presents. By noon they departed again to Cungwa's kraal,
promising to bring him next day.
During the morning the Governor conferred again with the commission for the
peace negotiations, the burgher Commandants being also present, including Van
Rensburg and (Johannes) Strijdom, both from Graaff-Reinet. For their benefit the
Instruction was read again and explained.
The Governor and officers visited Klaas Stuurman's kraal on horseback. The
Governor tried to ascertain the causes of his rebellion and he, in his reply, blamed
the cruelties committed by burghers for his action. The names he mentioned
were-strangely enough-the same which had been mentioned unfavourably to the
Governor while still in Cape Town.

Tuesday, 24 May.
Firstly Commandant Botha and Stoltz were sent once more to persuade the chiefs to
come into the camp. Then Capt. Alberti and I and two burgher Commandants were
deputed, but in vain. They now insisted that the Governor should cross the river to
their side. This also the Governor conceded, provided they were there next morning
at nine o'clock.

Wednesday, 25 May.
Though he had become indisposed during the night, the Governor nevertheless
prepared to cross to the appointed place. But he had to wait an hour on the plain
before the interpreters could persuade them to appear, creeping apprehensively from
the bushes. Cungwa shook hands with the Governor and Tholie, Jalusa, Ndlambe
and Tzatsoe did likewise before sitting down in a half-circle on the ground.
The Governor tried to reassure them as to the safety of entering the camp, but they
remained suspicious. One cause of this was the presence of Salomon Ferreira (brother
of Thomas), who had ridden along with us without any authorisation.
In vain it was attempted to make them understand that peace could not be negotiated
within a few minutes. They were satisfied that peace had been concluded and were
preparing to leave. The Governor was now so ill that he could hardly speak and had
to return to the camp. Mr. van Reenen, Capt. Alberti and some commandants
accompanied me to get the chiefs to return. We brought them to a halt, and they
began to speak more freely. They repeated their fear of Europeans acting with De
Buys and Gaika to destroy them (from two sides), and declared that they wished to
become reconciled with Gaika. Yet they would not give envoys to accompany us to
Gaika.
They now again wished to return. At this stage the Governor decided to leave the
negotiations to the colonists, and to become a spectator. Mr. van Reenen, Commandant
Botha and (Commandant Jacobus) Linde were given the Instruction to guide them,
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and returned to the place where the chiefs were, raising in the discussion only such
articles of the Instruction as were considered expedient.
Stuurman seems to be disposed to keep his promise of promoting peace.
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This evening, Hans Trompetter, who belongs to the following of Bouvezak (Boesak),
arrived. He was sent back to Boesak who was enjoined to appear before the Governor
to receive pardon. Failing this, he would be outlawed as a robber and rebel.

Thursday, 26 May.
Mr. van Reenen and the Commandants rode to the other side again this morning to
finalise certain points and mainly to persuade the chiefs to send three or four
emissaries with us to Gaika. To this they at last agreed, but gave only one-a bastard
Plaatje. They could not be persuaded to come to the camp to take leave of the
Governor, or even to receive their presents. Only Tholie and a young chief came;
the others sent envoys to fetch theirs. Stuurman, who had been along on the mission
to the chiefs to-day, also received as a present the same brass plate as the chiefs,
mirrors, knives, beads and bric-à-brac.

Friday, 27 May.
We returned to Algoa Bay by the same route as we had come.

Saturday, 28 May.
The Governor this morning wrote to Mr. van Reenen (concerning the allocation of
a site for Dr. van der Kemp, and other matters). His Honour conferred with
Commandant van Rensburg on the further route of our journey and other affairs.
Some colonists received leave to return to their homes and one of them, Ignatius
Muller, was appointed field-cornet of this ward. This evening the Governor had a
long conversation with Dr. van der Kemp on arrangements for the Hottentots and
the siting of his Institute, for which a suitable location was to be sought the next day.
This could not take place, however, since it was Whitsuntide.

Sunday, 29 May.
Thomas Ignatius Ferreira came to ask leave of the Governor to go to the Gamtoos
to harvest wheat. He was told to await here a decision on the matter.
The Governor wrote to Gabriel Stoltz regarding the return of colonists to their
farms abandoned during the troubles, also to Major von Gilten and Dr. van der Kemp,
and letters were given to the pilot of De Verwachting returning (overland) to Cape
Town.
The wagons were inspected for repairs that might be necessary.
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Monday, 30 May.
The whole day was taken up with correspondence, amongst others a letter to the
Commissioner-General, to which was annexed a copy of the resolution to banish
Ferreira and his family (and Jan Adam Rens).
Authorised by the General, Mr. van Reenen in the company of the Commandants
Botha, van Rooyen, the burgher (Gerhardus) Oosthuysen and the missionary Read,
selected (the farm Roodepan) between Ferreira's farm and that of the widow Scheepers
as a site for the Institute of the Hottentot school.
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This grant was confirmed by letter by the Governor to Dr. van der Kemp, and, at the
latter's request, given the name of Bethelsdorp.

Tuesday, 31 May.
(Thomas Ferreira and J.A. Rens appeared before the Governor to receive the
resolutions of exile from the district). Gerhardus Oosthuysen received a grant of land
beyond the Baakens River.

Wednesday, 1 June.
The wagons were loaded up for the journey and set out at one o'clock. Various matters
were attended to (and a resolution drafted yesterday was issued, forbidding the taking
into service of Kaffirs by the colonists). Dr. van der Kemp wrote to the Governor
expressing his thanks for the grant of a site for the Institute.

Thursday, 2 June.
In leaving Algoa Bay we made a detour to visit Bethelsdorp. I take this opportunity
of referring again to the subject of the missionary van der Kemp and his Institute.
His abode is a miserable little hut build of mud and reeds and his colleague is a young
Englishman Read, who has married a Hottentot woman. The only furniture I saw on
my visit to him were two low bedsteads made of the skins of cattle stretched over
frames, a rickety table and two stools. I found the old man lying on one of these beds
under a covering of sheepskins sewn together and wearing only a rough blue, striped
linen shirt, a coarse woollen jacket and trousers. His nobly-formed bald pate was
resting on a wooden block covered with sheepskin; his features show the signs of
the many vicissitudes of his life, of sorrow and of age.
He was glad to see civilized beings and a European. When I told him at the outset
that I was related to him (through my wife) and gave him tidings of relatives in
Europe, he could not restrain his tears.
I spent two hours with him. All he could offer were canned figs, which were very
tasty. I asked him why he preferred such a hard way of life at his age to a comfortable
existence befitting his means, but soon observed that in spite of his intellectual
abilities he showed a strong tendency towards fanaticism. He assured me that he
found the company of people nauseating. The task of bringing lost fellow-beings to
Christendom had been laid upon him from Heaven, he assured me, and he would
fulfill it to the end of his days. He was content to be deprived of all worldly comforts.
Changing the subject, I offered him, on behalf of the General, articles of furniture
and provisions. He would accept nothing, except a quantity of red wine for the
Communion of his Hottentots, stating that any additional comforts would be only an
encumbrance to him. Nor did he want bed or mattress.
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In dry weather, he said, he had his bedstead brought out of the hut and enjoyed an
invigorating sleep under the dome of heaven. So I made no further offers. When we
parted, he pressed my hand requesting to correspond with me when I should have
returned to Cape Town.
The so-called Church or School, where the Hottentots attend twice a day
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at the ringing of a little bell, is a long hut of mud, with a thatched roof of reeds, and
openings for air and light. Men, women and children attend this school and spend
the rest of the day idly, digging ‘uintjies’ (edible bulbs) or hunting or sleeping, to
which they are greatly addicted.
Thus they become an indolent community while they could have provided
sadly-needed labour for the farmers, under fair and proper guarantees of service.
With the colonists they could have been trained in Christian religion, while now they
listen to a prayer and catechism like apes, and the word Amen, which they repeat
aloud, they regard as the signal to rush out of the church door at the risk of breaking
their necks, for the purpose of lying down to sleep till hunger or the next ringing of
the little bell rouses them.
Much more could be attained if funds collected from religious people in Holland
were used rather to import school teachers, from whose teaching also the Hottentots
could profit, instead of cultivating a great number of idle persons, who together form
a threat to order and a potential danger should they make common cause with an
enemy landing at Algoa Bay, so far distant from the capital. I now return to the
narrative of our journey.
We had our midday meal at the Koega, but on the next stage to the Sundays River
held a course closer to the sea. We camped on the banks of the river.

Friday, 3 June.
Two messengers (Zacharias) van Jaarsveld and (Frans) Kruger were sent on ahead,
with presents for Gaika and the instruction to announce to him and Coenraad de
Buys, that the Governor was approaching the Fish River.
Game was very plentiful in the eighteen or nineteen hours of undulating and
well-watered country between the Sundays and Bushmans River. The hunters had a
field day, saw thousands of springbok and shot fifty-four of these as well as twelve
hartebeest. Mr. van Reenen and I hunted a herd of fifty quagga, a sort of wild horse,
light-brown in colour and striped dull black on lightbrown as the zebra has black on
white, and with a black stripe along the back from the mane to the tail. Mr. van
Reenen shot one, but we had to leave it overnight since we were too far from the
wagons. During the night the wolves saved us the trouble of skinning it, as we had
intended.
By seven o'clock we pitched our tents near the Bushman's River after a very long
day's trek which exhausted our oxen, cattle and horses.

Saturday, 4 June.
We remained in camp during the morning to rest our animals. Among a horde of
visiting Kaffirs from a near-by kraal, we saw some who were pock-marked. They
say the small-pox was in the land some years ago and claimed many victims. For
copper plate and beads we bartered assegais from them. They were most surprised
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at the working of a watch we showed them, expressing their wonder by means of a
long, drawn-out whistle in which the whole crowd joined.
In the afternoon we crossed the river (at Rautenbachsdrift) and the Gover-
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nor rode to a Kaffir kraal. We saw how the huts are constructed and how the men
work at shields made of eland skin. We camped on a deserted cattle-farm
(Zoetemelksfontein) of the widow (of Gerrit) Scheepers where we found another
troop of Kaffirs.

Sunday, 5 June.
The country was open grass-land, becoming more hilly as we went. It was a beautiful
day and we had our midday meal in a wild and craggy kloof, at the so-called
Hofmansgat, where we heard sounds as of people talking together. It proved to be a
large troop of baboons; when a shot was fired there was such pandemonium that
some came rolling down the crags and fell to death. We could not catch any alive.
By four o'clock we were encamped at the Nieuwejaarsdrift, a short distance from
the confluence of the Bushmans, the Nieuwejaars River and the water from
Hofmansgat.

Monday, 6 June.
Our route beyond the drift was through rocky and mountainous country (towards the
Zwartewatersberg). We were on the lookout for buffalo and elephant. By noon we
found the tracks of a rhinoceros, which we tried to hunt in the dense bush. Instead
of finding it, we found a very large buffalo. It was wounded and then killed as it
stormed about, while we took cover in all directions. Shortly afterwards we
encountered an elephant which we only wounded slightly before it made off.
We crossed at the Zwartewatersdrift which was dry and camped two hours further
on near Bushmans River (at Dirkskraal) at the dung kraal of (Dirk?) van Schalkwyk
where we saw an enormous heap of cattle-dung which had been on fire for four
months, forcing the occupier to leave the farm. We were told that such a dung-heap
could smoulder for a year and such a farm could not be lived on in this time.

Tuesday, 7 June.
Continuing our journey east by north-east, we crossed the Little Brak River by noon
and travelled through open country where we shot springbok. We spent the night at
the farm (Welgevonden?) of Commandant van Rensburg, lying between the Little
Brak and Little Fish River, with the Bushmans River farther away to the west, our
camp being on a height near the Little Fish River, where we saw different types of
indigenous wood growing in the forest.

Wednesday, 8 June.

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

The strong wind continued from the north-east and later in the day rain came on. We
again saw a large number of springbok and amongst them one which was altogether
white. This rare specimen (which eventually was exhibited in the Institut National
in Paris) was shot by the Commandant Pieter (Gerhardus) Human at close range after
he had ridden out and deftly headed off the herd of springbok. About noon we came
to the
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first farm (Hartebeestefontein) of the Bruintjeshoogte, which now lay to the left of
us. Our camp stood this night on the farm Ziekfontein (Modderfontein, of the
field-cornet Georg Diederik Geere).

Thursday, 9 June.
The Commandant (Johannes) Strijdom and others asked for and received leave to
return to their farms (near here). Commandant van Rensburg had arranged the day
before for fresh relays of oxen from Bruintjeshoogte, Zwagershoek and those parts.
The weather remained rainy and the route was slippery and uneven. After crossing
the Little Fish River this afternoon we arrived at the ravaged farm of Willem Prinsloo
(at the Boschberg) quite early. We camped near the ruins of the farm buildings.

Friday, 10 June.
This morning one of the sons of the prisoner (Martinus Prinsloo) who had recently
been released from the Castle, brought a large number of letters and newspapers for
the Governor, including some brought for him from Holland by the Attorney-General,
Mr. (Gerard) Beelaerts van Blokland. By eight o'clock we were on the move again:
the wagons and leading-horses took the direct road to the (Great) Fish River over
(the farm) Kookhuis, less than four hours (to the east) but we rode a wide detour for
the purpose of seeing a site intended for a drostdy for a new district when the districts
came to be reduced in extent.
Travelling through the mountains, we first came to the devastated and abandoned
farm of the field-cornet (Petrus Rasmus) Erasmus where we also found the family
of Marthinus Prinsloo, released under the amnesty, who had arrived there that
morning. This family and the others with them were most touched to see the places
where they once lived and were here to meet the Governor who availed himself of
the opportunity to congratulate those returning, and to point out to what causes the
recent disasters were to be attributed. He explained the aims of the Government.
They assured him that misfortune had made them wiser. Leaving this farm we rode
(parallel) and closer to the Boschberg passing the ruined farm (Vinkefontein) of
Tregardt (Tregard, Trigardt) and travelling through a park-like landscape resembling
a laid-out English garden. The farm of Tregardt seems very suitable for a drostdy,
standing close to the Little Fish River, being well-watered with fertile soil and forests
in the vicinity for wood to be used by wagon-makers, in other crafts and for building
of houses. But a better system of land tenure is called for. There can be no adequate
population with homesteads one hour apart.
Passing many deserted loan places in a very pleasant and mountainous region, we
came to our camp at the Kookhuis. From here the mountains of Kaffirland already
came into view, lying beyond the Great Fish River, which is great only in name and
can be waded through here almost dry-shod.
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Saturday, 11 June to Tuesday, 14 June.
These days were spent
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hunting, airing the provisions, repairing the wagons and waiting in vain for Gaika
and Coenraad de Buys.

Wednesday, 15 June.
This morning the burghers, van Jaarsveld and Kruger, returned from Gaika and de
Buys reporting that they had been well received by Gaika who, on account of unrest
in his land, did not wish to leave his place of residence. De Buys was on his way,
however, bringing three deserters of the 9th Battalion of Chasseurs with him. The
Governor ordered a detachment of Dragoons under Capt. Alberti to bring him in and
towards noon de Buys arrived, bringing with him an Englishman who professed to
be a private traveller from London.
At first sight it appeared to the Governor that his physiognomy did not speak
strongly in his favour, this being due to a lack of confidence as appeared from his
reticence in answering questions. The burghers crowded round and in the presence
of all the Governor delivered a homily, stressing his desire to close the book on the
past and to receiving all well-disposed persons back into the Colony.
After this the Dragoons appeared with three deserters from our camp at Wynberg
who, on hearing of the Governor's approach, had left the farmers who had been
harbouring them, stolen three horses, and entered Kaffirland. They were now being
handed over on behalf of Gaika and de Buys.
The Governor later had a conference with de Buys, Mr. van Reenen and I being
present. He entered into more detail and asked de Buys his advice on various matters.
In reply de Buys said that there was (no) prospect of a peaceful settlement between
Gaika and the refugee Kaffirs. Gaika desired the Government to drive the rebels back
over the Fish River to be dealt with by their own people.
The Governor resolved to go three days' journey further to the Kat River, believing
that Gaika sincerely wished to see him. De Buys had brought twelve Kaffirs, including
four chiefs, among them a brother-in-law of Gaika. De Buys said Gaika's mother,
Queen of the Tamboekies (AmaTembu), would have come with him all the way to
Kookhuis, but he (de Buys) had dissuaded her since, as a subject of the king, she
would have had to journey on foot.

Thursday, 16 June.
The Governor this morning assembled the Commandants and the burghers (Jacobus
Alewyn) Kruger and (Christoffel Lötter), the latter representing their commandant
who was out to attend to the provisioning, and warned against continued disregard
of the law, especially regarding the harbouring and employment of deserters.
Meeting Gaika's emissaries, the Governor asked them to announce to Gaika and
his mother that he was on his way to the Kat River. They in turn expressed their
gratitude for the intended visit.
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Leaving Kookhuis at about ten o'clock we kept on in a
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south-easterly direction over the Great Fish River, the so-called Kaffer(lands)-berg
being on our left. We had our midday meal at a little stream (the Koba?) where we
saw a horse, lost eight months before on commando. Before reaching the Kaga River
that night, one of our wagons overturned and fell 20 feet, delaying our train
considerably.
On arrival in camp the theft of cattle by the Kaffirs from the burgher Nantus de
Beer, was reported. He had retaken his cattle (at Commandofontein) killing two
Kaffirs. It was decided to await the return of Commandant van Rensburg before
acting in the matter.

Saturday, 18 June.
Van Rensburg, on his arrival, was of the opinion that the cattle thieves were some
of Ndlambe's people who had left him to return to Gaika. Whatever the case may be,
this makes the maelstrom of confusion even worse. De Buys laid a whole sheaf of
documents on his past actions before the Governor. Van Rensburg likewise presented
a letter written in 1798 by an Englishman with de Buys (in Kaffirland).
The Governor this day occupied the time writing dispatches. Mr. van Reenen and
I killed a tiger (leopard) which had chased some of the farmers, caught unarmed
while out walking.

Sunday, 19 June.
We departed along unmade tracks and over rocky heights. We also saw grassland
and abounding game, but on reaching the Koonap we did not travel further that day
for fear of not having water.

Monday, 20 June.
After this delay we followed the same course eastwards, making our midday halt at
a little stream (the Kroomie?), and arriving at the Kat River by four o'clock at a place
studded with thorn-trees.
This evening the Governor read the papers Coenraad de Buys had submitted to
him. He had appended a memorandum to justify his own actions. There were various
letters, including two written to him during the Graaff-Reinet troubles by the
Commandant H.J. van Rensburg.

Tuesday, 21 June.
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Hearing that the rendezvous with Gaika was still seven hours further, through trackless
country, the Governor decided to await him here and sent de Buys and (Frans) Kruger
to him to hurry on his progress towards us as much as possible. Kruger came back
this evening, reporting that Gaika was a few hours off, but that his mother, on account
of her weight, had lain down exhausted on the way, and we were asked to send a
wagon or cart for her.

Wednesday, 22 June.
This strange vehicle was despatched early this morning to Her Tambookie Majesty,
while the Governor drew up points he wished to put to Gaika and submitted these
beforehand to the burgher commandants and Mr. van Reenen. They accepted these
without comment. Kruger
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came this evening to say that Gaika would arrive the next morning and had requested
an escort of officers.

Thursday, 23 June.
By order of the Governor, I rode to meet Gaika, accompanied by Capt. Alberti, Lieut.
Gilmer and some Dragoons. We also took (by Gaika's request) the ‘musician’, the
Dragoon who blows the French horn. On seeing us he had eyes only for the man
with the bugle. As we rode he admired the beauty of the horse I was riding, and the
shining shoes on the hooves. I promised him an old set when we arrived at the camp.
At a long whistle from Gaika the whole cavalcade broke into a canter and we entered
the camp like a troop of boisterous clowns: Gaika in the lead on his lean old nag, his
mother and four women on the cart.
Gaika is a young man of some twenty-six. He went to the General's tent and politely
shook hands. In the conference with the General he displayed spirit, determination
and character and, for a Kaffir, an unusually intelligent grasp of affairs. His mother,
though of advanced age, showed the same qualities. The clothing of Gaika and his
mother differed little from that of the other Kaffirs. They ate at our table and Gaika
watched to see how we used spoon, knife and fork. Then he did the same as if used
to it all his life. The meal they found excellent, Gaika handing food to his chiefs
whenever he had a goodly portion on his plate. The women had a healthy appetite
and drank a lot of Cape wine. Digging into our wardrobes we fitted out our guests
this evening: a blue jacket of mine for Gaika from a uniform the General particularly
disliked; a night-gown of printed cotton from Mr. van Reenen to the Queenmother;
a black silk coat, yellow Nanking pantaloons, a pair of military boots from the General
to Gaika, and a soldier's shirt for each of the women. They were well pleased and
paraded their finery before their subjects. Gaika greatly admired the General's plumed
hat and his ‘karos’, meaning the cloak, which he would also have liked to possess.

Friday, 24 June.
The second conference took place this morning. Contrary to expectation, Gaika
discarded the European trappings and appeared before the Governor, officers and
Commandants in his royal leopard-skin with beads and a crown of white beads on
his head, demonstrating his dignity as an independent ruler. He had his numerous
following behind him and the interpreters were Coenraad de Buys and a Bonaqua
Hottentot named Hendrik. Gaika spoke quietly and sensibly, conferring with his
councillors in between questions put to him.
In his replies he exhibited far greater proof of statecraft than one would ever expect
from a primitive man. Then again he would jump up to whistle in admiration at the
precise movements of the soldiers changing the guard outside the gate, and
immediately afterwards resume his seat in the conference. So, at length, a series of
articles of agreement came into being.
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Kaffirs. Gaika and his mother both showed by their ingenious answers that they had
some idea of government. One reason for their reluctance to make peace with the
rebels (beyond the Fish River) was that those had wounded Gaika with assegais-to
violate the majesty of the king, was an unpardonable offence, to be expiated only by
the penalty of death.
Gaika lodged a detailed complaint of a murder committed upon one of his Kaffirs
by (Johannes Jurgen) Bezuidenhout. After the conferences, the presents were handed
over, Gaika unselfishly distributing these among his chiefs and womenfolk, and
sending in return four oxen to the General as a gesture of peace. His features testify
to a good character and it is to be hoped that he will regard it as being in his own
interest to observe the agreement and his own promises.
During our stay among the numerous tribes of Kaffirs, I had an opportunity to
gather information regarding their land, way of living, and other matters relating to
this nation. These facts I deemed important enough to accord a place in this journal
(recapitulated very briefly by means of the following headings).
They must have come to this land from elsewhere, probably the North. A
description of their physical appearance and comparison with Bushmen and
Hottentots. The Kaffir seemed contented in his state and showed respect for his
chiefs. He practiced a primitive agriculture and existed mainly by animalhusbandry.
Gaika's power had grown since Barrow met him some years before, and he spoke
with confidence. He had a legitimate claim to paramountcy, tracing his authority
from (one Tshiwo) and had, with the help of his mother, maintained his position
against the usurper, his uncle Ndlambe. The internal disturbances in Kaffirland
resulting from this struggle had also affected the Colony.
A description of the Kaffir costume: the use of skins for clothing, beads, copper,
ostrich egg-shells, jackal-tails and ivory. The customs of marriage and domestic life
among the Kaffirs. The value of female children as an asset to the father. The raising
of the young, circumcision in practice and initiation ceremonies. The primitive
conception of a Supreme Being, Heaven, angels, religion, among the Kaffirs. The
power of the witch-doctors among them. The incidence of disease among them, and
their freedom from epidemics, with the exception of outbreaks of small-pox in the
past, brought into the country by ships. The habits of the Kaffirs regarding the aged
in their tribe and their procedure when death occurs in the kraal. The characteristics
of the Kaffir language, which is less unpleasant than that of the Hottentots and does
not contain so many clicks of the tongue.
The small vocabulary (of 34 entries, mostly numerals) which Barrow gives in his
book, are incorrect. This could hardly be otherwise, since Barrow had to put his
questions in English, to be translated into Dutch, then into Hottentot, and eventually
into Kaffir, and back in the same way. Thus the words altogether lose their meaning,
sound and pronunciation. My task was easier, since I
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obtained a Kaffir (Xhosa) equivalent immediately for a Dutch word from colonists
who hed fled to Kaffirland. Thus I have been able to draw up a much more accurate
and extensive collection which follows here without omission. The words illustrate
the degree of mental development of the Kaffirs and the concepts approximating to
civilization. One could even make deductions from this list regarding their ideas of
religion, but I prefer to leave this to experts and give below (the 180 words with their
Dutch equivalents).
Next, the weapons of the Kaffirs: the making of shields from hides, the assegai
and the way in which it is used, especially in hunting. A description of the knob-stick
(kerrie) which resembles a club and is also used to kill game and birds at a distance.
The working by the Kaffir of iron obtained from rocks, from wrecked ships, and that
which is bartered or stolen from the Colonists, to fashion assegais. A description of
the Kaffir method of smelting iron from native rock by means of a hollowed-out
white ant-heap and home-made bellows. The process of hammering the glowing iron
with stones attached to wooden handles till a thin plate is obtained to make the blade
of an assegai, which is then scoured to the proper shape.
The Kaffirs love gew-gaws of all kinds which they are only too eager to obtain in
exchange for ivory bangles, rings, assegais and kerries. They prize razors above all.
Never did we have the slightest unpleasantness while among the Kaffirs and we
regretted leaving them. I leave them, too, to resume my narrative of the journey.

Saturday, 25 June.
This morning Coenraad de Buys came to take leave of the Governor, returning to
where he lived in Kaffirland in order to make arrangements to come back soon to
the Colony.
Our route back was the same as on the journey here. The Commandants Linde
and Human shot an eland, largest of the antelope species, weighing up to seven or
eight hundred pounds. These animals when wounded, sometimes charge the hunter
with their formidable horns levelled. We roasted eland loin for the midday meal at
a little stream, but the strong wind set fire to the surrounding dry grass and bush at
our camp and likewise to that of the colonists. The two fires approaching each other,
threatened oxen, wagons and horses. We saddled and made off just in time, losing
some equipment, including my sword which I got back afterwards with the sword-knot
and cord burnt off entirely. An hour afterwards we had another experience; a swarm
of locusts which lasted a quarter of an hour and forced us to dismount, wrap our
cloaks around us and shelter our faces against the horses. The insects lay some three
inches thick on the ground and as we moved forward in this mess the Hottentots
gathered sacks full of the ugly creatures which they string on sprigs and roast as a
delicacy! By five o'clock we were at our camp on the Koonap River.

Sunday, 26 June.
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we had the midday meal. Here the Commandants Botha and Human left us with the
men of their commandos (to return over Kookhuis to the Langkloof). The
Commandants were moved when they left and so were we since both they and their
young men by their genteel and courteous behaviour in all respects gave the Governor
cause for satisfaction. The oxen of Commandants Human and Linde were exhausted
and they took a shorter route, to meet us again at Graaff-Reinet. This night our camp
stood in an open plain on a deserted farm (Vleyplaats?) of Prinsloo, granted during
the Graaff-Reinet disturbances. In Graaff-Reinet we shall try to discover why farms
were ever granted to far beyond the Great Fish River.
This evening we saw an unusual, bright blue circle around the moon. Everyone
in our company declared that they had never seen the like before.

Monday, 27 June.
Continuing towards the north-west we encountered on the way many colonists with
their families and countless herds encamped in groups at several smaller rivers, and
all on their way back to their abandoned farms. It was good to be among people
again, and a pleasant sight to see their camps and innumerable cattle. The Governor
who visited them all, was received courteously and was offered milk, fresh bread
and whatever they had available.
To an English deserter who had been here eight years and had married the daughter
of a colonist, leave was granted to stay, but he has to report to the Landdrost of
Graaff-Reinet.
This evening we camped at the Kromme River where one Jacobus Erasmus and
his party were lying. Here we found the burgher Johannes Bezuidenhout who was
summoned before the Governor. He strongly denied the accusations (of Gaika)
regarding the murder of a Kaffir.

Tuesday, 28 June.
Still going north-west (over the Daggaboersnek) we again met a large number of
returning Colonists and crossed the Great Fish River. To the left was Zwagershoek,
where the Little Fish River has its origin, in front of us the lofty Sneeuwbergen, to
the right the Tarka. Before the second crossing of the river we stopped for the day
on the farm (Van Stadensdam) of the Commandant (Hendrik) van Rensburg. The
numerous families assembled here received the Governor most deferentially, bringing
whatever they had to offer us as a meal.

Wednesday, 29 June.
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Owing to heavy rain we left at half-past ten only, crossing the Fish River twice and
arriving in the afternoon at (Buffelskloof) the farm of Pieter (Schalk) van Heerden,
the first inhabited farm we saw that day.

Thursday, 30 June.
Our direction from here was northwards (over the farms Driefontein and Rietfontein),
the road being very slippery and rocky in places. On the river we found two strong,
sulphurous hot-springs. Since
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yesterday we had the Spek(boom)bergen in view, three flat-topped mountains like
tables, where we now stopped at midday. Barrow mentions saltpetre rocks found
here; we looked for these, but found only a nitrous coating on some rocks, and samples
of brown ochre.
We looked in vain for rock paintings of Bushmen. All the colonists assure us that
among the animals on such paintings they had seen the unicorn, always drawn in the
same way. Coenraad de Buys had declared when he spoke to us of this that he had
often seen these unicorns in Kaffirland. The Governor promised to whomsoever
delivered a unicorn, dead or alive, or the skeleton of one, at Cape Town, a reward
of a thousand rixdollars and a beautiful, new wagon with a team of twelve of the best
oxen.
Over a stony road we reached the farm (Groene Vallei of Willem Jacobus van
Heerden, son of Izak), situated in a very rocky part, with hardly any green vegetation
to be seen. The Governor had occasion here to reprimand a burgher who had
harboured deserters, and he was ordered to produce by sunrise next morning two
others who were still being employed here. (As had happened on the previous day),
another English deserter appeared.

Friday, 1 July.
The two deserters appeared at half-past five and were handed over for questioning
to Capt. Alberti and Lieut. Gilmer. On our journey we crossed several tributaries of
the Fish River (on our way through the Achtersneeuwberg) in barren and
boulder-strewn country where the soil is of yellowish clay. So we arrived at the farm
(Langekloof) of the heemraad Louis van Wyk, where several colonists and their
wives had come to see the Governor. From here we continued (past Spitskopvlei) to
the foot of the (Wapadsberg) which we would have to cross the next day.
As usual by now, three English deserters turned up, and one who had belonged to
Col. R.J. Gordon's troops (of before 1795). They were granted the usual conditional
permit to remain in the Colony.

Saturday, 2 July.
In crossing the mountain we saw in the distance the so-called Compasberg, towering
above all other peaks (of the Sneeuwbergen). At a side stream on the descent (to the
Sundays River) we met the Commandant (Johannes Petrus) van der Walt, and the
burgher (Marthinus Wessel) Pretorius who invited us to spend the night at his farm.
We had three more hours travelling during which we frequently crossed the Sundays
River, where thorn trees and Karoo-bush grew thickly along the banks. Our journey
to-day had covered thirteen hours in all and we arrived late at night at Drie Koppen.

Sunday. 3 July.
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There were more crossings of the Sundays River to-day on our last stage to
Graaff-Reinet, forty-one in all since yesterday. On the way the Governor stopped to
visit the widow of the burgher commandant Tjaart van der Walt (killed on August
8, last year). Near the town we were welcomed
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by three of the heemraden, elderly men but of decent appearance. The Governor was
received with a salute of twenty-one shots from three two-pounders.
At the drostdy-an unattractive mud building but habitable-the burgher commandant
(Friedrich Carl David G[e]rotz) in the company of heemraden, field-cornets and
burghers received the General. The inhabitants brought dishes from all quarters for
our plentiful midday meal. The town consists of a single street with houses and
gardens on either side and the church at the head of it.

Monday, 4 July.
The Governor spoke on various matters to a large number of servants and burghers
of the district. Deputies of the church council requested him to inspect the damaged
state of the church building (in which coloured troops had been quartered by the
British). He did so, and foundno more than the messy state one would expect to see
in buildings occupied by troops. The burghers do not seem to realise that those
responsible for the order to occupy the church, would have to bear the cost of repair.
But the Governor took the opportunity, when he had them together inside the church,
to enjoin them once more to lay aside their internal squabbles for the sake of the
public weal.
He told them that the quartering of troops in the largest building in a town was a
common-place event which had occurred in Europe hundreds of times in the past
years. This constituted no claim to government-aid, and certainly not in a case where
the government had been compelled to send troops to quell disturbances among the
local inhabitants and to restore order, as had been the case here. They seemed to
accept this, thereupon merely asking, and receiving permission to commence the
repair of the church as soon as they should know the government's decision on the
future of the district, and the filling of the vacancy in the ministry of the church here.

Tuesday, 5 July.
Like the day before, much time was spent with correspondence.
A multitude of complaints, to which were appended the declarations and
testimonials customary in this country, were read by the General. Since the
Commissioner-General had granted a general pardon for all crimes arising from
factional disputes, this whole pile of papers was laid aside once and for all.
Through the part they had played respectively in the recent disturbances, the two
commandants van der Walt and van Rensburg were certainly not on friendly terms,
and each had been accumulating for years stacks of declarations and letters against
the other. The Governor reasoned with each of them separately, stressing that only
through internal unity could happiness be restored in the land.
This afternoon he brought them together, declaring that he would hold no inquiry,
being content with every man who in future remained loyal to his legal government
and who wished to promote the interests of his country.
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He suggested that they bury the past. They were prepared to do this, shook hands,
and, as a token of their resolve, exchanged papers and committed to the fire all
evidences of their enmity.
A meeting of heemraden was summoned for the next morning.

Wednesday, 6 July.
Mr. van Reenen and I accompanied the Governor to the meeting with the heemraden
at the drostdy. He addressed them and handed them a memorandum for their
consideration and report.
In the afternoon correspondence was attended to, chiefly the Governor's report to
the Commissioner-General on the Kaffir negotiations, with appended copies of
documents, and of the Governor's resolution (of 1 June, in Algoa Bay) regarding
employment of Kaffirs by the colonists. Further letters to the Commissioner-General
dealt with the drostdy building at Graaff-Reinet, the Hottentot institution of Dr. van
der Kemp, a letter to Major von Gilten on negotiations with the Kaffirs and, finally,
a resolution issued to-day to the heemraden against vagabonds, deserters and
criminals.

Thursday, 7 July.
In a meeting of the burgher commandants of Graaff-Reinet this morning, the Governor
reported to them the meeting of the previous day with the heemraden, repeating his
plea for unity in their own ranks if peace, order and prosperity were to be restored
to their district of Graaff-Reinet.
The Governor spent the evening writing, amongst others, a letter to the commandant
Gerotz (acting as) landdrost here, confirming him in this post provisionally.

Friday, 8 July.
The Governor concluded his letters which were to be sent to Cape Town. This evening
there was a friendly gathering of the heemraden at the Governor's for the sake of
clearing up certain points in the memorandum handed to them (on Wednesday).
Firstly they considered that it did not befit their dignity as burghers to act as escort
to Cape Town for the person (J. Robbertsz) detained here on a charge of murder.
The Governor explained that it was in no way a degrading duty; on the contrary, it
was a civic obligation which could not be refused. Another point in question was the
state of the district accounts. Owing to the confusion during the troubles, the
heemraden bore no knowledge of the state of affairs and felt that they should not be
made responsible for providing the accounts. They were thus permitted to call upon
the official concerned to give the information required.
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Saturday, 9 July.
Instructions were given by the General to Lieut. Gilmer to prevent the recurrence of
instances of disorderliness among our Hottentots (of the wagon-train).
Capt. Alberti noted the thermometer readings from Algoa Bay to Graaff-Reinet,
which list I have added to this journal, as well as a list (of my own) of
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(fifteen) species of (indigenous) wood which we came across on the journey to this
place.
As we wished to continue our journey again the next day, the wagons were packed
and accounts were paid. Several residents came to see the General on various affairs.

Sunday, 10 July.
Late in the forenoon we departed on the next stage of our travels which was to take
us over the Sneeuwbergen to the Rhenosterbergen, thence to the Orange River,
especially to see the Bushmen and to negotiate with their captains. It will probably
be the most important task of an honest government to alleviate the lot of the native
peoples: at Graaff-Reinet a Hottentot came to complain that he had bartered a little
Bushman from the mother for a handkerchief, and a resident had since robbed him
of this child. A Hottentot woman complained that her child, just over two years old,
had died that morning from a beating and maltreatment by her master. These
complaints were referred to field-commandant Gerotz for thorough inquiry.
Leaving the town we went on ahead of our wagons, which were not ready yet, but
soon discovered that among those on horse-back there was no one who knew the
route. Yet we went on, trusting that we were following the same road by which we
had come and would find the route by ourselves. But we got lost and, after seven
hours in the saddle, arrived after dark and in a drenched state at (Babylonstoren) the
farm of (Petrus Jacobus) Pretorius (Senior).
Our wagons did not turn up that night and we had no comforts whatsoever. Our
plight was made worse by the fact that the owner was absent and no arrangements
had been made to receive us.
We were thus compelled to spend a miserable night huddled around a fire in a
single dirty room, having as company an old German invalid ex-soldier, an old slave,
another who was a deaf mute, a third who was blind of one eye, a young, untrained
slave, and a captured young Bushman girl. We longed to quit this wretched place.

Monday, 11 July.
Word came that our wagons, having been delayed by a minor mishap, were
approaching slowly along slippery roads in the rain. When they arrived, our privations
ended and we went on to the foot of the Sneeuwbergen, seeing snow on the mountain
tops as we approached.
In our camp (at Quaggasfontein?) we were visited by Piet Pretorius on whose farm
we had spent such a bad night. He had expected us on his ‘legplaats’, another farm
where everything had been prepared. The Governor expressed his indignation that
(as had happened the night before) he and others had been given to eat the meat of
sheep that had died of disease, food which in Europe would not have been offered
to the lowliest society. Pretorius protested
English version in extenso of this day's entry of the Paravicini journal in Lichtenstein (Van
Riebeeck Society, No. 11, Cape Town, 1930, pp. 8-10).
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once more that this had happened without his knowledge. The Governor treated the
visitor very coolly, nevertheless.

Tuesday, 12 July.
Ascending the Sneeuwbergen we arrived in the mountains at the cattle-farm (Blaauwe
Water) of the same Pretorius. We had the midday meal at the empty farmhouse where
we found the family of the commandant Johannes (Petrus) Van der Walt who
accompanied us from here.
The road for the wagons was in a bad state and progress was slow. Those of us on
horseback went on ahead, reaching the house of Johannes Jacob (Kruger) on the farm
(Jagtpoort?) by late afternoon. It was deserted, as are most houses of cattle-farms on
the Sneeuwbergen, and it was bitterly cold, with a biting wind blowing the driving
snow in our faces. There was lightning and peals of thunder. Our wagon did not turn
up but we fortunately had enough firewood to alleviate our discomfort during the
night.
The hills all around are totally bare and stony but with high grass among the farm
buildings in this season. The main building is a rectangular mud house with low
walls, five feet in height, under a reed-thatch over rough timbers, being the branches
of trees, strung in place with thongs of hide. There are openings for a door and two
windows, the latter closed with frames fashioned of spars of branches. As there is a
separate hut or ‘kookhuis’ outside for cooking, the house has no chimney. We made
a fire in the centre of the mud floor, the smoke escaping through the holes in the roof
and the window-openings.

Wednesday, 13 July.
At length our wagons arrived and the journey was continued in weather even worse
and colder than the day before. Passing over (Vischgat), another farm of Kruger,
with empty buildings but which were better, we had the Rhenosterberg to our left
and Tafelberg on the right. We spent a comfortable night on a cattle-farm
(Schoonbeeksfontein?) of Petrus Venter (son of Hendrik) whose brother, the
field-cornet (Jacob) Venter, travelling with us, broke open the empty house for us.
We had occasion again to notice how a certain class of people responds to good
treatment. Everywhere the Governor orders and requests Hottentots to be treated
well. He sets the example by paying his own considerably better than good servants
in Europe, and providing food and clothing generously. And yet they filch the food
from our table. Most of them, it should be added, are bastards who had been soldiers
under the English, had lost the good qualities of the Hottentot, and had adopted some
of the weaknesses of Christians.
The owner of the farm arrived this evening to pay his respects.
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Thursday, 14 July.
In continuing to the north-east this morning we had the Roodebergen ahead of us,
the Compasberg to our left and (the prominent hill like a tea-pot), the Theebus, on
our right. Passing several farms, some deserted, we came by noon to De Drie
Fonteinen of Nicolaas van der Walt (brother of the Commandant J.P. and the late
Tjaart van der Walt). The
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owner of this farm, which lies on the watershed from where the rivers (towards the
south and those to the Orange River) have their origin, received the Governor with
the customary salute.
After the midday meal, we were joined by more local colonists on our further
journey along a good road over an open plain to the Commandant van der Walt's
farm Wolvenkop where we saw a tame Bushman family. This evening we had venison,
tasty smoked eland sirloin, and learnt that the eland had been shot for us by the
commandant's son (Petrus Jacobus) a boy of twelve. The father related how the boy
had very bravely saved his life three years before, when less than ten years old. He
had shot a wounded lion which had jumped at the horse of his father, striking its
claws into the man's thigh and the flank of the horse. In telling the story of the boy's
deed of heroism, the commandant showed us the terrible scars on his thigh. So
impressed was the Governor, that he presented the boy with one of our best
hunting-rifles.

Friday, 15 July.
Descending through the Roodeberg we saw for the first time in the far distance some
gnus (called by the colonists [blaauw] wildebeest on account of its wild and wonderful
capers). One of the farmers found a quagga foal. By two o'clock the General was at
the cattle-farm of commandant Johannes van der Walt at the Caroluspoort. But Mr.
van Reenen, Dr. Passet and I had got lost on the way while following a large herd
of hartebeest. We only found the camp long after dark, having meanwhile had to
light a signal-fire and fire many shots which at length brought us to one of van der
Walt's wagons and to the camp where the General had become very anxious about
us.

Saturday, 16 July.
Going northwards from Caroluspoort, our company hunted eland and shot seventeen
which had to be picked up by the wagons. For this reason we decided to stay over
at the place where we had our midday stop, Venter(s)fontein (in the hills behind the
Roodeberg).

Sunday, 17 July.
We continued to the north-east, descending all the time. To our left were the mountains
(beyond the Zeekoe[y] River) where the Governor Van Plettenberg's beacon is to be
found; ahead of us was the To(o)verberg. We stopped at midday at Van der
Waltsfontein. Bontebok and more eland were shot here, including two bulls, each
weighing some 900 pounds, yet the colonists had seen bigger specimens.
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By means of fires which he lit in several places, Commandant van der Walt enticed
three or four Bushmen to us in order to show them to the Governor. They devoured
pieces of eland-meat given to them almost raw.
Towards evening we reached an opening between two mountains and camped at
a large and fine spring, surrounded by reeds.

Monday, 18 July.
This day we reached the Orange River. We bartered
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(from the Bushmen) some bows and poisoned arrows. The poisons, obtained from
bulbs, shrubs or snakes, differ according to the sort of game they wish to kill. They
use the arrow accurately up to 200 yards and it is a more dangerous weapon than the
assegai of the Kaffirs. It is constructed so ingeniously that it cannot fail to be deadly,
having a head contrived of a piece of reed, a length of bone and a triangular iron
point to which are attached barbed hooks made of splintered shafts of a feather
imbedded in the paste of the poison and designed to break off on striking the body
in such a way that it cannot be withdrawn. In war they use poison which causes death
immediately upon entering the blood-stream.
The Bushmen are small and extremely shrivelled from hunger. The General
measured a man of between forty and fifty and found him to be four feet and three
inches in height. Their features resemble those of the Hottentots but they are more
watchful and canny, probably because they live in a state of alertness and danger.
Their language has more click sounds than the Hottentot tongue, but once they must
have belonged to the same nation. In colour they are lighter than the Hottentots, some
even lighter-coloured than the Spaniards of Teneriffe, especially those who frequent
the rivers where they catch fish with reed cages which they make most efficiently.
They wander from mountain to mountain, mostly single families, since they have no
captain or chief. They stay with killed game till it is consumed, even if
half-decomposed by then. White ants, and the eggs of these, are a delicacy with them,
while locusts afford a good meal.

Tuesday, 19 July.
From early morning most of our company were out riding up or down the river to
look for hippopotami. Two of these were wounded and one was killed but floated
down the river.

Wednesday, 20 July.
We had intended moving off from the camp, but then news came that the
hippopotamus shot the previous day had been spotted lying against the opposite bank.
So an attempt was made by some Bushmen with a raft, to get to the carcass. This did
not succeed, but in the attempt a freed-slave who had tried to swim over to them,
was almost drowned before he got to the Bushmen who took off their own garments
to warm him.
What an example to those calling themselves Christians. These goodnatured
creatures should not be treated with cruelty. But there is less fear of that here than
elsewhere. The inhabitants of the Sneeuwberg, and Rhenosterbergen generally, did
not join the disturbances (at Graaff-Reinet) and those with us now are mostly orderly
men. To illustrate their attitude towards the Bushmen it can be mentioned that,
An English version of this part of the official journal of J.W. Janssens (which corresponds
closely with that of Paravicini) occurs in Lichtenstein (Van Riebeeck Society, No. 11, Cape
Town, 1930, pp. 50 et seq. and pp. 66-73).
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whereas Barrow could not get within sight of a Bushman and they would never have
come near Christians, some inhabi-
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tants have now got them to come up when fires are lit, to receive tobacco and food.
An attempt had even been made to set up one as a captain by giving him a stick with
a copper knob, as a sign of his authority. But he and his son who succeeded him,
unfortunately died soon after each other and the Bushmen brought back the stick
saying that it would soon kill them all! Religion they have none, but a belief in
sorcerers with power to produce rain, wind and thunder.

Thursday, 21 July.
We again tried unsuccessfully, to get the carcass. The freed-slave was still on the
other bank and in returning again almost got drowned, being pluckily saved by one
of the Bushmen. The two of them had to be revived with warmed wine.
By ten o'clock we got under way in a south-westerly direction towards the (First)
Poort of the Zeekoe River. An hour from there we turned off to visit on horseback
a Bushman kraal which the field-cornet Venter kindly pointed out. They came to
meet us and were quite unafraid - a tribute to the colonists of these parts. We gave
what we had as presents and saw the very primitive way in which they live in hollows
in the ground.
Before going into camp (on the bank of the Zeekoe River) we shot some game for
our friends the Bushmen. Riding with Mr. van Reenen after a herd of quagga with
my gun cocked and lying across the pommel, I had a grievous accident. My horse
suddenly stopped in its tracks when Mr. van Reenen reined in in front of me and shot
a quagga. I lost my balance, shot over the horse's head and came down with my groin
on the cocked hammer of the gun, which went off. Badly injured, half-stunned and
singed by the shot, I fell beside the horse.
Greatly concerned, Mr. van Reenen assisted me back to camp where I at first tried
to conceal my injury, but when Dr. Passet discovered the terribly swollen and black
groin he feared a rupture and put me into compresses and bandages, placing me in
a sort of hammock slung in one of the wagons specially emptied for me. So I was
taken along like a bird in a cage, suffering excruciating pain over the rocky roads
(the next day) but hearing to my relief that there was no rupture and that I could be
up and about within eight days.

Friday, 22 July.
Following the (right) bank of the Zeekoe River we began to travel uphill here again
and arrived at the Plettenberg Beacon. Of this beacon set up in 1778 by the Governor
(Joachim) van Plettenberg to mark the extreme boundary of the Colony (to the
north-east) we could still find among the tumbled stones remains (of the slab bearing
the coat-of-arms of the Governor).
Here we found a courier from Cape Town bringing to the Governor dispatches
dated 25 March at The Hague. His Honour deemed them to be of such moment that
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he decided to ride post-haste to Cape Town. Taking leave of all, he entrusted to me
in my wagon the superintendence of the wagon-train
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and the direction of the further journey, promising at my request not to inform my
wife of my misfortune. Dr. Passet had to accompany the Governor, so that I had to
content myself with prescriptions and medicines.

Saturday, 23 July.
Anxious now to reach the end of our journey as soon as possible, we left early and
came to Boelhouwersdraai, the cattle-farm of Commandant Johannes van der Walt,
lying in a bend of the Zeekoe River. It was surprising to see a man of such ample
means and possessions living very frugally in a mean reed-hut with his family. But
a life of annual movement in search of pasture has inured these people to living
without comforts. We thanked the commandant and left with him presents and tobacco
to be distributed from time to time among the Bushmen.
By sundown we were at the cattle-farm (Elandsgat?) of (Abraham) Koekemoer
on the Zeekoe River, but since the weather was fine we rode on in the moonlight to
the farm (Driefontein) of the burgher Maarten Coetzee where we stayed the night.

Sunday, 24 July.
Our course was south-west, crossing a side-stream of the Zeekoe River and travelling
over flat country where only little, low bushes grow. For this reason it is called
Karoo-ground. At the farm Gordonsfontein of Philip Potgieter we made a brief halt
and a deserter was brought to us who professed to be English, but we suspected that
he was a Batavian chasseur and took him along. From my swinging cage I had to
watch disconsolately the hunters chasing a large herd of gnu, which were too fast
for them, and shooting some springbok from a countless multitude.
We arrived at Bokfontein an abandoned cattle-farm of Pieter Ernst (Kruger) now
belonging to Louw. Our ranks were by now diminishing. At Potgieter's the
Rhenosterberg escort of colonists (under field-cornet Jacob Venter) had turned back.
Only the Commandants Linde and Human with their young men remained with us.

Monday, 25 July.
Still going in a south-westerly direction we approached the mountainous spur (of the
Sneeuwbergen), halting in the forenoon on Klipvallei (on Klein Tafelberg?) the farm
of (Johannes Jacobs[e], son of Pieter) who had just returned from escorting the
Governor some distance. After another five hours on the road, we arrived at the farm
Zoetevallei aan Zeekoeygat of (Albertus [Bart] Viljoen) to spend the night. He was
a one-armed man who told us how he had lost his arm when adjusting the bait in a
trap he had set with a gun trained for wolves, and had his arm shattered by jerking
too hard on the line. He handed over a letter from the Governor showing that he had
passed by yesterday.

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

Tuesday, 26 July.
Travelling slowly uphill we reached the northern part of the Sneeuwbergen at the
place called ‘Africa's Heights’, making good
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progress with the aid of fresh oxen to the farm Koudehoek of (Fredrik) Willem
Sagenaar, a very barren and cold spot with snow on the ridges, abandoned by its
owner since his kraals had caught alight. We next came to the farms of (the brothers)
Piet and Michiel Oberholster, outspanning at the latter's for an hour. He was most
hospitable, offering us the midday meal. He told how the Bushmen had recently
driven off a great number of his cattle, which he could not recover, though his sons
pursued and killed two of the robbers.
(Passing Rhenosterfontein) we saw further on to the south-west, rocks coated with
a white layer of saltpetre, and came across a large herd of ostriches. Though we had
been told that many lions are found here, up to sixteen or seventeen at a time, we
had seen none so far, only hearing their ‘music’ at night.
We pitched our tents near the spring at Kapokfontein where there were some
deserted buildings and burning cattle-kraals. During the night we had a visit from
two lions. Coming after our oxen and horses, they got entangled in the tent-ropes
and caused my tent and that of Mr. van Reenen to collapse while bedlam broke loose
in the camp at three o'clock in the morning. I struggled from under the linen where
I had been pinned to my bedstead by the fallen tent, to join the throng outside. We
could not shoot in the darkness and, meanwhile, the horses and oxen were making
a fearsome din. Lighting a bundle of straw, we saw the two lions looking for a way
out of the camp. Many shots were fired at them, but they got away.

Wednesday, 27 July.
Travelling westwards from here we at last descended the last spurs of the
Sneeuwbergen, reached the open plain and crossed the Buffels (Kariega) River which
flows from the Nieuweveldsbergen and later joins the Gamtoos. From a passing
burgher we learnt that the Governor would that night be at the Zwarteberg. By
half-past five we reached the farm (Brakkefontein) of Carel (Johannes) van Heerden
on the Buffels River where we camped and found the heemraad Barend (Jacobus)
Burger(s), son of Schalk, who handed over to me the list of the loan places (in
Graaff-Reinet district) as requested by the Governor in the meeting at Graaff-Reinet,
and indicating their location and occupiers. He remarked that more accurate
information would be found in the government records at Cape Town, since the entry
of ‘ordinances’ of loan places had been inadequate during the past years, owing to
the lack of orderly conduct of affairs at Graaff-Reinet.

Thursday, 28 July.
The rain which had fallen overnight, continued with a strong westerly wind. We
completed a long stage in cold weather over a rocky and bumpy road to Kareebosch,
also situated on a tributary of the Buffels River. In the rain we camped on the western
bank amid the karee-bushes and mimosa growing here in plenty. We were told that
many kudus were to be found here and were very curious to see this beautiful antelope.
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Friday, 29 July.
Having recovered sufficiently from my fall, I was grateful to be able to leave my
wagon and mount my horse again to-day. We went on to the Zoute River which
comes from the Nieuweveld mountains, joins the Gamtoos, and reaches the sea
beyond the Sitsikamma.

Saturday, 30 July.
This day we had a stage of four hours from the Zoute River to Rhenoster Kop, seeing
ahead of us the Nieuweveldsbergen and the Zwartebergen in the far distance. We
halted at Rhenosterkop, where commandant Human shot a male ostrich. The farmers
like to shoot these birds since there is a demand for the feathers in Cape Town.
Though our stage was to have ended here, we found that we could reach the farm
of the Commandant Abraham de Klerk (son of Jacob) and continued, travelling along
the foothills. About halfway there, we saw a tribe of Kaffirs who live in the
Nieuweveldsbergen. We arrived at the farm De Twee Fonteinen (in de Hooyvlakte)
of de Klerk after sunset, being received very hospitably by the commandant, who
handed me a letter from the Governor.
He had passed here on 25 July and de Klerk had brought him as far as Zwarteberg.
By order of the Governor, I wrote to Major von Gilten instructing him how to act in
case of attack by English ships at Algoa Bay and reporting the departure of the
General for Cape Town.

Sunday, 31 July.
We rested this day to provision ourselves and to talk to the Kaffirs lying here, urging
them to conduct themselves quietly and to be obedient to orders given to them. De
Klerk said that there were four of these tribes, quite peaceful and harmless, who had
been living there some eight years and did not wish to return to their country. They
had begun to till some land and lived frugally, being quite satisfied to live at peace
under the Batavian Government.
This morning some burghers handed to me a series of complaints, having been
instructed by the Governor to do so. A burgher found two lion-cubs in a den where
he had shot the mother. They were offered to the Governor and taken along in a cage
we made for them, the donor receiving 100 rixdollars.

Monday, 1 August.
Before day-break, the corporal of the Dragoons came to report that, through the
negligence of the guard, the young deserter (taken on 24 July, and who had since
proved to be a Batavian chasseur who had deserted from the Wynberg camp) had
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escaped. The guard was immediately placed under arrest and all the Kaffirs and
Hottentots sent off in pursuit. The field-cornets would also be notified by de Klerk.
Among the slaves of de Klerk we found a man who had undergone the operation
of Abélard (been emasculated). De Klerk explained that during his absence on
commando, this man had exhausted the patience of his mother (Anna Elisabeth
Oberholster, widow of Jacob de Klerk) by running away continually to the female
slaves on the neighbouring farms. So she had him bound one day and brought to this
state in her presence to cure him of the
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desire to run away again. It is a wonder that the unfortunate man made such a good
recovery.
We took a somewhat southerly course from here with a fresh relay of oxen, crossing
the Gamka - meaning Lion River in the Hottentot language - several times. This river
is the western boundary of the Koup region of the Karoo. We camped at Kasperskraal
on the Gamka.

Tuesday, 2 August.
Crossing the Gamka again several times we continued over a great plain where we
saw only ganna bushes, with Karee-bush and thorn-tree along the river itself. (Passing
by Koedoeskop and Remhoogte) we camped at Platte Drift, again on the Gamka.

Wednesday, 3 August and Thursday, 4 August.
We kept to our course along the river, finding traces of saltpetre along here. Of some
of the samples which we boiled, we made a slab to take to Cape Town. Crossing the
Leeuwen River (western side-stream of the Gamka) we went on towards Zwarteberg,
arriving in the late afternoon at Zwarteriviersdrift where it joins the Gamka. Here
the field-cornet Samuel (Jacobus) de Beer (son of Zacharias) had a new relay of oxen
for us, but reported that he had had difficulty since two of his neighbours (with whom
he was not on friendly terms) had refused to send their oxen. A friendly letter was
therefore written, which had the desired effect.

Friday, 5 August.
The sheep and provisions we had expected de Beer to have ready here, did not
materialize. He had not been able to procure anything from the neighbours with
whom he does not seem to be very popular. He speaks a great deal and does little,
lodging complaints against people we had met and who impressed us favourably.
He handed over two letters, addressed respectively to the Council of Justice and the
Governor, both containing more complaints. If they are of the same kind as those he
voiced to us, they will not merit much attention.
Going due west from Zwarteriviersdrift, we passed some distance from
(Vrisgewaagd) the farm of (the field cornet's brother) Matthijs (Andries) de Beer
who sent us the skin and head of a gemsbok he had shot. Our road along the foothills
of Zwarteberg was at first rocky and uneven. (After crossing the Dwyka) we continued
to Jakkalsfontein where we camped (at the Jakkals River).

Saturday, 6 August.
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Starting early, we crossed a wild stretch of country with thick bush and many
gemsbok, kudus and ostriches which stayed out of range, however.
We halted at noon and took leave of the Commandants Linde and Human who,
with their well-mannered young men, took a road leading to the left through the
Zwarteberg. We were indeed sorry to see them go; not a single
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instance of unpleasantness had occurred between us all these months and we parted
in as brotherly a spirit as when we met. Our camp this night was five hours westwards
at Geelbeksfontein (on the Geelbeks River).

Sunday, 7 August.
At seven o'clock we departed (going north-west from here over Vischkuil on the
(first) Buffels River to the farm De Zoute Vlakte or De Zoute Kloof of Jacob Johannes
Kruger, son of Pieter Ernst). We discovered, as we had also been told by a colonist
on the way, that field-cornet de Beer had again failed us and had not provided for a
fresh relay here. So we decided to use his oxen again next day till the fresh teams
should arrive.

Monday, 8 August.
We had an extremely long stage to cover through waterless and rock-strewn country
before arriving in the evening at the farm De Drie Koppen (north of Konstapelsvlakte)
belonging to Potgieter, where our tents were pitched in the open near a spring. One
could hardly imagine that a human being could choose such a desert to live in.

Tuesday, 9 August.
We had sent a dragoon on ahead with a message the previous day to Verkeerde Vallei
to request fresh oxen since ours were dropping out and had to be outspanned, thus
delaying the wagons. At noon we halted in a narrow, rocky defile (at Pienaarskloof)
for some hours before going on over the hills (to the south-west again) to the farm
De Draai (Kruispad) of the widow (of Jacob Friedrich) Beck, the road making many
twists and turns before we got there.

Wednesday, 10 August.
Through the care of field-cornet Stephanus Jacobs (son of Pieter) we found here a
fresh relay so that the oxen of the Governor could be left to follow slowly. Riding
along the Touw(s) River which flows from the Bokkeveld through the waters of
Verkeerde Vallei, we came to the cattle farm (Quartelfontein) of field-cornet Jacobs
and past the farm Bokrivier, where he lived, along the Touw River to the farm De
Verkeerde Vallei (Verloren Vallei) of (the brothers Barend and) Schalk (Willem)
Pienaar. Arriving there in the afternoon, we stayed here the night at the foot of the
Bokkeveldsbergen.
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This was the first cultivated farm we had encountered for some time, the owner
appearing to be an industrious agriculturist and a man of means. From a Cape Town
visitor, Mr. de Vos, who was here with a non-commissioned officer of the Dragoons,
to buy remounts, we learnt that the Governor had safely reached the capital on Monday
evening, 1 August.

Thursday, 11 August.
We ascended the Bokkeveld mountains this day, seeing in the valley beyond numerous
farms and cultivated lands. First we stopped at the cattle-farm (Hottentotskraal?) of
the field-cornet (Christiaan Gabriel Theron), who provided a new relay. Next we
came to Laaken Vallei,
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the farm of the burgher Petrus (Pieter) van der Merwe, from whom I purchased an
excellent Spanish stallion for the price of 200 rixdollars. An hour later we halted on
(Leeuwenfontein); the farm of field-cornet Theron. He advised us to pass through
Mostertshoek rather than over the Witsenberg, which was very steep for our
exceptionally heavy wagons. Thus we decided to go on to the farm of Paulus Hugo
(son of Pieter) at the entrance to Mostertshoek and arrived there in the evening.

Friday, 12 August.
Leaving this farm (Wolvehuis?) we came to the foot of the Mostertshoek mountain.
The heavy wagons had difficulty in getting over these rocky heights, being further
delayed by the many drifts of the (Breede) River where our oxen twice got out of
their yokes. It was five o'clock in the afternoon when we came to where Roode Zand
begins.
The desire to get to Cape Town made us decide to leave the wagons in the care of
Lieut. Gilmer and to ride on ahead on horseback. So we passed the same evening
through Roode Zandkloof (spending the night at the farm Vogel Vallei).

Saturday, 13 August.
In heavy rain which lasted all day, we commenced our last day's journey. Coming
to a wide, swollen and fast-flowing drift, we asked a man riding past, how we should
enter it. He shouted Left and rode on, leaving us uncertain as to whether he meant
his or our left. In the event we made the wrong decision and Mr. van Reenen, his
son and I and the servants with the lead horses were all flung together into the deep
and swirling water of a hippo-pool, being in danger of drowning or colliding with
each other. Only Mr. van Reenen reached the other bank, the rest of us being pushed
back or floating down to the near bank and having to make another attempt. Eventually
we got over some distance higher up. Wet through and tired as we were, we reached
Cape Town safely the same evening, dismounting with joy at our homes and
concluding our journey to the interior.
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Journal of a journey to the Saldanha and St Helena bays in the month
of may, 1804
ON THE SEVENTEENTH MAY the GOVERNOR, accompanied by his Aide de Camp
(W.B.E. Paravicini di Capelli) besides Mr. Hendrik Cloete of Groot Constantia and
the young gentleman Jacob van Reenen (eldest son of Johannes Gysbertus), rode at
day-break from the capital and breakfasted at Rietvallei before continuing in cloudy
weather along the sandy road.
We passed the turn-off leading to the right to the Koebergen and left through the
valley of Blaauwberg and the Blaauwberg, which was obscured by the mist. Taking
the left-hand road of three that branch off, we came to (De Kleine) Olifants Kop, a
farm belonging to (Johannes Hendrik) Munnik.
After a short halt we passed Brakke Kuyl some minutes later, a fine wheat farm
belonging to (Dirk Gysbertus) Verwey. Ten minutes further is the freehold farm of
De Lange Rug of (Johannes) Coetzee, and an adjoining loan place De Drie Fonteinen
which has been joined to it.
We had the midday meal with Coetzee. Mr. (Jan Christiaan) Rabe came to visit
the Governor here and had an interview with him.
Departing in the afternoon we followed the main road to Groene Kloofs Post. We
saw on our left the government outspan Henkfontein and a road leading over
Hartebeestkraal along the shore to Ganze Kraal and on to Saldanha Bay. Further on
we passed Papenkuilsfontein, on the right, and the socalled Laatste Stuyver on the
left, a piece of government land.
By five o'clock we came to Groene Kloofs Post, a government place leased to the
salt-lessee (Willem Ferdinand) Versfeld, son-in-law of Mr. Jacob van Reenen of
Ganze Kraal. Both gentlemen were there to greet us. Inspecting this place, the
Governor found signs that it had once been fine, but the dwellinghouse and some
outbuildings were in a delapidated state.
In a travelling-carriage which Mr. Jacob van Reenen had brought with him, we
were taken to Ganze Kraal where we found Mr. van Reenen's family and were
received most hospitably. This farm, lying near the sea-shore, is fertile and extensive,
producing wheat, barley, rye, etc., having many outbuildings and even a windmill
for grinding wheat which was used effectively while there were English troops in
Saldanha Bay. Great progress has been made here with the breeding of Spanish
(merino) sheep which are looked after with great care and look fine, as do the cattle
kept here. There is, however, a lack of labour. We saw also a ram and ewe of the
‘Bengal camel’ (Angora) goat, with very long hair, under which they have beautiful
silken wool from which the socalled shawls and neckerchiefs are manufactured.

Friday, 18 May.
Mr. van Reenen very kindly took us in his charette to the
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farm Klaver Vallei of (his brother) Mr. (Sebastiaan Valentyn) van Reenen, from
where we rode over the Groene Kloof mountain seeing the government farms lying
on both sides: Groote Post, Contreberg, Oranje Fontein and Lange Fontein, where
we had our midday meal. A farmer, Jan de Goede, occupies this place but does not
seern to prosper.
We next rode to the place called Klipberg, one of the government signal posts.
The post-holder (Johannes) Slabber, was not at home. The post lies high up on the
mountain and has a wide view over the plain of the Zwartland and towards Groene
Kloof and the sea. In the distance we saw several farms, among them that of Gysbert
van Reenen.
The Piquetberg and Picqueniers Kloof were to be seen ahead on the left and
appeared to be very lofty. By four o'clock we were at Theefontein, of Mr. Jan
(Johannes Gysbertus) van Reenen, where a little wheat is won but which is used
mainly as a cattle-farm by van Reenen and for horse-breeding.

Saturday, 19 May.
Leaving Theefontein we travelled (westwards) along the sand track to Elandsfontein
and Mastenberg (Massenberg) which latter belongs to the widow Hendrik (Oostwald)
Laubscher of Roode Blom, where we stopped for the midday meal. Waiting here for
our pack-wagons to arrive, we continued to the farm Oostewal (Stompehoek) of Dirk
Slabber (younger brother of the post-holder at Klipberg). Here we found the
post-holder of Saldanha Bay (Jacobus) Stofberg waiting with three sloops to row us
over to the post-house. We admired the Saldanha Bay for its wide expanse, but it is
to be regretted that the surrounding land is so barren and dry. The Dutch merchantman
De Goede Intentie, Capt. Wessel Wessels, destined for Hout Bay, had been forced
by bad weather and a leak she had sprung, to enter the bay and was anchored behind
Schaap Island. The bay can contain a large number of ships, even great men-'o-war,
but has some shoals which are dry at low-tide.
We saw hardly any game to-day, but hundreds of flamingoes walking over the
shoals and sandbanks.
The neatly kept and efficient house of the post-holder is situated right opposite
the Stompehoek in a cove near the signal-post called Nieuwe Uitkyk, a high mountain
overlooking the whole bay.

Sunday, 20 May.
We undertook a pleasure trip in sloops to the islands. On Schaap Island we shot thirty
rabbits, then crossed to the narrow peninsula, which has Riet Bay on the inside and
Jutten Bay on the outside, but found no game here. The Governor wrote to the captain
of the Dutch vessel ordering him to continue his voyage to Hout Bay.
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Monday, 21 May.
We took a walk to the Nieuwe Uitkyk, to the left of the post-holder's house, taking
up with us the general map of Saldanha Bay, and we succeeded in determining more
accurately on it the situation and relative
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position of places than had been done hitherto. We also received much information
on the surrounding mountains and flatter ourselves that the map has thus been
materially improved.
In the afternoon we returned in the sloop to Dirk Slabber at the Geitenmelksfontein
where we mounted our horses again to go to St Helena Bay. Travelling through a
barren part along a sandy road we came after a few hours to the farm Schafplaats
(Springfontein) of Hendrik (Anton) Stadler in the ward of Saldanha Bay. Here we
dismounted to spend the night. This farm produces barley, but is also suitable for
cattle, of which there is a large number. We saw here one of the finest (Angora) rams
we have seen in (South) Africa.

Tuesday, 22 May.
Sending off our wagons early, we followed them in the morning mist which cleared
towards noon. We were in an arid part and made a detour to visit the so-called
Honingklip where there is a farm of Jan (Johannes Tobias) Laubscher. We found
here very beautiful cavities in the rock and on top of the rock an artistically formed
basin of water. One hour later we came to the Patryzeberg, one of the stony hills
from where one overlooks the whole of St Helena Bay. Going around it, we arrived
at the cattle-farm (Patryzeberg) of the field-cornet Jacob Laubscher (son of Pieter)
where we had the midday meal. We then rode with ex-field-cornet Dirk Slabber who
is very familiar with the land in these parts, to the highest point on Patryzeberg where
we rectified the map and noted on it the situation of many farms according to the
information received from Slabber. We could see the whole St. Helena Bay and noted
that it extended deeper inland than shown on the map, but the bay has reefs which
prevent ships from anchoring close inshore.
We descended and at dusk rode to the farm Soldaten Post (on the shore of St
Helena Bay) where we found our camp pitched. The flagman (signaller) lives in a
government building on Jacob Laubscher's farm Patryzeberg, but has to walk
half-an-hour to get to his flagpole and an hour from his home to Soldaten Post to
find drinking water. It will thus take him half a day to transmit a signal to Saldanha
Bay. This will therefore be changed shortly (by moving the flagman to Soldaten Post
where he was in the time of the Netherlands East India Company).
Outside and adjoining Soldaten Post, lie two more (half) farms, Duiker Eiland and
Davids Fontein, belonging to Jacob Laubscher.

Wednesday, 23 May.
In the company of Mrs. Laubscher we rode along the shore of St Helena Bay to the
mouth of the Berg River. The river has a wide estuary and we were told that there
are hippopotami to be found in it still. Only a few days before one had attacked a
boat in which were children of Jacob Laubscher, imbedding its teeth in it. By noon
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we arrived at the residence of the field-cornet at (Lange Riet Vallei) on the shore of
the Berg River, where we stayed the night.
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Thursday, 24 May.
We stayed here to find the hippopotami. The weather was too cloudy, however, and
we had to wait till the afternoon.
Mr. Laubscher showed us an aged slave, more than 120 years old, who had been
left to him by his grandfather. Coming unassisted from his little hut, he told us that
he was born in Java and had been in this country about a century. He remembered
Cape Town when there was only the Castle and a few other buildings, and in St
Helena Bay he had helped to set up the Company's beacon (about 1733). Except for
weak eye-sight, he was hale and hearty, with a clear memory. He had a son of almost
thirty and his wife was fifty. In the life-time of his present owners he had no longer
worked, but ate from their table.
We went up the river in the sloop to look for the hippopotami, but found nothing.
When the moon had already risen, we came to the farm (Kersefontein) of (Johannes
Frederik Kirsten, son of J.F.) on the right bank of the Berg River, where we stopped
for a moment. It was quite late when we got back to the farm-house, having found
the spoor of the hippopotami on the walk from the bank and heard their roar.

Friday, 25 May.
Taking leave of our kind host, we followed the left bank of the Berg River upstream,
passing the cattle-farm Jantjes Kraal of Mr. (Willem Stephanus) van Ryneveld. One
hour further on we passed over the farm Hazekraal of Laubscher on the Zout River,
which forms the boundary of the Cape District. Following the river we dismounted
about noon at Matjesfontein, the farm of field-cornet Theunis (Gerhardus) van
Schalkwyk to have the midday meal. He was a prospering farmer, having built a
handsome dwelling-house maintained extremely neatly. The Governor here received
by courier from Cape Town dispatches which the brig De Arend had brought from
Batavia on 23 May.
Having eaten, we rode on past the farm Portugeesch Fontein of (the brothers
Johannes Barend and Michiel Christiaan Bester). Some distance further on we passed
over that of Jan (Johannes) Visser, son of Floris, called Lange Kuyl, and that of the
widow (Pieter) Smit, called (Coenradenberg). By evening we again reached
Theefontein of Mr. Jan van Reenen.

Saturday, 26 May.
Departing early we travelled in the mist to Uylekraal of (Coenraad Hendrik) Laubscher
and saw on our way to Burgerspost of (Johannes Paulus Eksteen), the farms Vygekraal
of the butcher (Johan Nicolaas Gulde), Schildpadkuil of the widow (of Hendrik
Oostwald) Laubscher, and Klipfontein of old Jan (Johannes Gysbertus) Franke (the
maternal uncle of the Van Reenen brothers).
We had our midday meal on the former Company post, Burgerspost, one of the
Groenkloof farms. We then passed Friesche Fontein belonging to a certain Siemsen
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and lying against the Dassenberg to our right. Early in the afternoon we outspanned
on the farm Matjesfontein (Klein Dassenberg) of Jan (Johannes or Christiaan) Rab(i)e
at the corner of the Koebergen, a very fertile
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farm and well-watered. The owner appears to be a wealthy man who received us
sumptuously. We spent the night here.

Sunday, 27 May.
From this farm we rode on about one and a half hours to that of Nicolaas Mostert
(field-cornet of the Koeberg), called the Boterberg (Knolle Vallei) where we found
a splendid double-storied dwelling-house with a flat roof, built with very good taste
and well-maintained. We concluded that the Koeberg farms were not the worst to
be had, and that the owner of this farm must be a man of affluent means.
Riding from here past the Olifants Kop we struck the road by which we had come,
at the farm of Jan Munnik, arriving at Riet Vallei by eleven o'clock.
Mr. Hendrik Cloete and Mr. van Reenen took leave of our company here and we
continued without delay. Hale and contented with our little journey we entered the
barrière of the Castle at noon.
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Geraadpleegde bronne
Afkortinge wat in die voetnote gebruik is, word hier voor elke opgawe waar dit ter
sake is, aangedui.
Kaapstadse Argiefbewaarplek:
(a) Argief British Occupation:
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Letters from Swellendam, 1795-1802
(Revolt at Swellendam, 1795).

B.O. 26:

Disturbances in the Interior of Colony,
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B.O. 71:
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Private Diary of James Callander
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Commissaris Generaal De Mist en de
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B.R. 84:

Vos en Wernich, Rapporten over de
Gronden aan Saldanha Baai enz. (met
Index), 1805.
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B.R. 87:

Inkoomende Brieven, 1803.

B.R. 93:

Brieven van Gouverneur Janssens op
zyne Landreizen Geschreven (1803).

B.R. 100:
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B.R. 131:

Scheeps en ander Journalen, 1802-1805.

(c) Argief Graaff-Reinet:
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:
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Graaff-Reinet, Annexures to Minutes
(Landdrost and Heemraden), 1787-1823.
Graaff-Reinet, Letters from Governor and
Council of Policy, 1785-1803.

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

272

G.R. 12/1:

Graaff-Reinet, Letters and Reports from
Field Cornets, Veld Wagtmeesters, Veld
Commandants, and Private Individuals,
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G.R. 14/26:

Inspection Reports (Government Lands,
Baviaan's River).
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R.L.R. 40:
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(A-G).
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Journal of Journey of Governor J.W. Janssens into the
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Germ. fol. 880.]

V.C. 138:
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[Tans by Kaarteversameling nr. 1/1303-1305.]
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V.C. 187 (e):

Saldanha Bay met de positie van d' Engelsche Escadre
ondre d' Admiraal Elphinstone en de Bataafsche
gecommandeerdens Lucas, 16.8.1796. Aanw.
[Rijksarchief, 's-Gravehnage] 1894: 24a, nr. 37. [Tans
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Plan de la Situation de Bethelsdorp, établissement des
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V.C. 278:

1.

Copies of Letters written
by Commissioner general
de Mist to the Council of
the Netherlands Indies,
1802-1805; the Heads of
State of the Batavian
Republic, 1802-4; as well
as various confidential
despatches to Governor
Janssens, 1803, the
Governor-General of the
Netherlands Indies, 1803
and 1804, and to some
other persons, 1803-1804.

2.

Annexures to the above.

3.

Register to Letters and
Annexures.
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Gepubliseerde en ongepubliseerde werke:
Barnard:

Barnard, C.J., Robert Jacob Gordon se
loopbaan aan die Kaap. (Argiefjaarboek

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

vir S.A. Geskiedenis, 1950 I). Kaapstad,
[1951].
Barrow:

Barrow, John, Travels into the Interior
of Southern Africa, in which are
described the Character and the
Condition of the Dutch Colonists of the
Cape of Good Hope and of the several
Tribes of Natives beyond its limits etc., 2
dele, Londen, 1801-1804.

B.H.D. I-III:

Theal, G. McC., Belangrijke Historische
Dokumenten. Dele I en II, Kaapstad,
1896. Deel III, Londen, 1911.

Botha:

Botha, C. Graham, Place Names in the
Cape Province, Johannesburg-Kaapstad,
1926.

Briggs:

Briggs, D.R., ‘An historical survey of the
Bethelsdorp station of the London
Missionary Society from its inception and
until the death of Dr. Van der Kemp, in
1811.’ (Onuitgegewe B.D.-verhandeling,
Rhodes-Universiteit, Grahamstad, 1952.)

Buirski:

Buirski, A.P.: ‘The Barrys and the
Overberg.’ (Ongepubliseerde
M.A.-verhandeling, Universiteit van
Stellenbosch, 1952.)

Burchell:

Burchell, W., Travels in the Interior of
Southern Africa. 2 dele, Londen,
1822-1824. (Herdruk met inleiding en
aanvullende stof deur I. Schapera,
Londen, 1953.)

Burman:

Burman, Jose, So High the Road.
Kaapstad-Johannesburg, 1963.

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

275

Burrows:

Burrows, Edm. H., Overberg Outspan.
Kaapstad, 1952.

Cory:

Cory, G.E., The Rise of South Africa. 5
dele, Londen, 1910-1930.

De Mist (Augusta):

De Mist, Jonkvr. Augusta Uitenhage,
Dagverhaal van eene reis naar de Kaap
de Goede Hoop en in de Binnenlanden
van Afrika. ‘Penélopé’, VIII (1835)
tweede deel, pp. 72-127.

Forbes:

Forbes, Vernon S., ‘The Expanding
Horison. A Geographical Commentary
upon Routes, Records, Observations and
Opinions Concerning Travel at the Cape
1750-1800’. (Ongepubliseerde
Ph.D-verhandeling, Rhodes-universiteit,
Grahamstad, 1957.) Deel I (teks); Deel
II (kaarte).

Fourcade:

Fourcade, H.G. ‘Notes on Burchell's
Catalogus Geographicus, Middle
Portion’, in Journal of S.A. Botany, deel
X (1944).

G.M.I-IV:

Godée Molsbergen, E.C., Reizen in
Zuid-Afrika in de Hollandsche Tijd.
Eerste Deel, in Linschotenvereniging, nr.
11, 's-Gravenhage, 1916. Tweede Deel,
in Linschotenvereniging, nr. 12, Den
Haag, 1916. Derde Deel, in
Linschotenvereniging nr. 20,
's-Gravenhage, 1922, en Vierde Deel
(Tochten in het Kafferland, 1776-1805)
in Linschotenvereniging nr. 26,
's-Gravenhage, 1932.

G.R. I-III:

De Villiers, C.C., Geslacht-Register der
Oude Kaapsche Familien, Deel I, A-J,
Kaapstad, 1893. Deel II, A-O, Kaapstad,
1894. Deel III, P-Z, Kaapstad, 1894.

Hoge (a):

Hoge, J., Personalia of the Germans at
the Cape, 1652-1806. (Argiefjaarboek vir
S.A. Geskiedenis, 1946). Kaapstad,
[1947].

Hoge (b):

Hoge, J., Bydraes tot die Genealogie van
Ou Afrikaanse Families. Amsterdam,
1958.

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

Hopkins:

Hopkins, H.C., Eeufeesgedenkboek van
die Ned. Geref. Kerk, Darling,
1853-1953.

Kaapsche Courant:

Kaapsche Stads Courant en Afrikaansche
Berigter.

Kaapse Plakkaatboek:

Kaapse Plakkaatboek. 6 dele, Kaapstad,
1944-1951.

Kirby:

Kirby, Percival R., Jacob van Reenen and
the ‘Grosvenor’ Expedition of 1790-1791.
Johannesburg, 1958.

Koeman:

Koeman, C. Tabulae Geographicae
Quibus Colonia Bonae Spei Antiqua
Depingitur.
Kaapstad-Amsterdam-Pretoria, 1952.

Lyst Coll.:

Lyst van alle Collegien, Civile en
Kerkelyke Ambtenaaren, in de
Bataaffsche Volkplanting aan den
Zuidpunt van Afrika, 1805. [Eks. in
Parlementsbiblioteek, Kaapstad,
Mendelssohnversameling, en
foto-herdruk, Willem
Hiddingh-herdruk-reeks].

McKay:

McKay, Helen M., ‘Sketch Map of
Burchell's Trek’ in Journal of S.A.
Botany, deel IX (April 1943).

Marais:

Marais, J.S., Maynier and the First Boer
Republic. Kaapstad, 1944.

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

276

Moodie:

Moodie, Donald, The Record, or a series
of official papers relative to the condition
and treatment of the native tribes of South
Africa. Kaapstad, 1838. (Fotostatiese
herdruk, Kaapstad, 1960).

Mossop (a):

Mossop, E.E., Old Cape Highways.
Kaapstad (g.d.).

Mossop (b):

Mossop, E.E., Lives of the Earlier
Krugers told in a revised genealogical
table. (Argiefjaarboek vir S.A.
Geskiedenis, 1947.) Kaapstad [1948].

Muller:

Muller, C.F.J., Johannes Frederik Kirsten
oor die toestand van die Kaapkolonie in
1795. Pretoria, 1960.

Murray:

Murray, A.H., The Political Philosophy
of J.A. de Mist. Kaapstad-Pretoria, (g.d.).

Nienaber:

Nienaber, G.S., Hottentots. Kaapstad,
1963.

Nobbs:

Nobbs, Eric A., William Duckitt's Diary.
(Argiefjaarboek vir S.A. Geskiedenis,
1942 II). Kaapstad, 1943.

Schoeman:

Schoeman, A.E., Coenraad de Buys, the
First Transvaler. Pretoria, 1938.

Soga:

Soga, J. Henderson, The South-Eastern
Bantu. Johannesburg, 1930.

Spoelstra:

Spoelstra, C., Bouwstoffen voor de
Geschiedenis der
Nederduitsch-Gereformeerde Kerken in
Zuid-Afrika. 2 dele, Amsterdam, 1907.

Stockenström:

Hutton, C.W. (red.)., The Autobiography
of Sir Andries Stockenström, Bart.,
sometime Lieutenant-Governor of the
Colony of the Cape of Good Hope. 2 dele,
Kaapstad, 1887.

Theal:

Theal, G. McC., The History of South
Africa. 11 dele, (herdruk Struik),
Kaapstad, 1964.

Theal (Records):

Theal, G. McC., Records of the Cape
Colony from 1793 to 1828. 36 dele,
Londen, 1897-1905.

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

Thom:

Thom, H.B., Die Geskiedenis van die
Skaapboerdery in Suid-Afrika.
Amsterdam, 1936.

Tomlinson:

Tomlinson, L.L., Geskiedkundige
Swellendam. Kaapstad, 1939.

Uys:

Uys, C.J., Paul Kruger, van die wieg tot
die graf. Kaapstad, 1955.

Van der Merwe (J.P.):

Van der Merwe, J.P., Die Kaap onder die
Bataafse Republiek, 1803-1806.
Amsterdam, 1926.

Van der Merwe (a):

Van der Merwe, P.J., Die Noordwaartse
Beweging van die Boere voor die Groot
Trek (1770-1842). 's-Gravenhage, 1937.

Van der Merwe (b):

Van der Merwe, P.J., Die Trekboer in die
Geskiedenis van die Kaapkolonie.
Kaapstad, 1938.

Van der Merwe (c):

Van der Merwe, P.J., Die Kafferoorlog
van 1793. Kaapstad, (1940).

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

277

Von Bouchenroeder:

Von B(o)uchenroeder (Baron) F., Reize
in de Binnenlanden van Zuid-Afrika,
gedaan in den jare 1803. Amsterdam,
1806.

V.R.V. 10 en 11 (Lichtenstein):

Lichtenstein (M.K.H.), Travels in
Southern Africa in the years 1803, 1804,
1805, 1806. Translated from the original
by Anne Plumptre. London, 1812-1815.
Van Riebeeck-vereniging, nrs. 10 en 11,
Kaapstad, 1928-1930.

V.R.V. 18 (Van Reenen):

Blommaert, W. en Wiid, J.A., Die
Joernaal van Dirk Gysbert van Reenen,
1803. Van Riebeeck-Vereniging, nr. 18,
Kaapstad, 1937.

V.R.V. 19 (Duminy):

Franken, J.L.M., Die Duminy-Dagboeke
(met Engelse vertaling). Van
Riebeeck-Vereniging, nr. 19, Kaapstad,
1938.

V.R.V. 23 (Van Ryneveld):

Thom, H.B., Willem Stephanus van
Ryneveld se ‘Aanmerkingen over de
Verbetering van het Vee aan de Kaap de
Goede Hoop, 1804.’ Van
Riebeeck-Vereniging nr. 23, Kaapstad,
1942.

V.R.V. 34 (Grosvenor):

Kirby, Percival R., A Source Book on the
Wreck of the Grosvenor East Indiaman.
Van Riebeeck-Vereniging, nr. 34,
Kaapstad, 1953.

Wieringa:

Wieringa, P.A.C., De Oudste
Boeren-Republieken. Graaff-Reinet en
Zwellendam van 1775 tot 1806.
's-Gravenhage. 1921.

W.B.E. Paravicini di Capelli, Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

279

Register
Die register het slegs betrekking op die Afrikaanse en Nederlandse gedeeltes van die
teks. Name wat terloops, en daarby net 'n enkele keer, in die voetnote voorkom, is
meestal weggelaat. Destydse name van plase, en name van skepe, word kursief
gedruk.
Aalwyn, tap van, 25
Abué, Hans, 28-29, 30
Achter Sneeuwberg, 146, 153 n.
Africa's Hoogte, 180
Alberti, Frederik, 67 n.
Alberti, kapt. Ludwig, xix, xxvii, 62 n., 67, 68 n., 72-73, 78, 82, 89, 91, 94 n.,
98, 114-115, 121 n., 122, 123 n., 124 n., 128 n., 135 n., 147, 150, 157, 198 n.
Alberti, luit. Wilhelm, 67 n., 72 n., 82
Algoabaai, xix, xxiv, xxxi, xxvi, 18, 56-57, 59-63, 69, 73, 75, 77, 80, 93, 95,
98, 152 n., 156-157, 186, 198
Angorabokke, 202, 207
Apies, 112, 120
Arend, Den, oorlogsbrik, 211
Autiniqua land, sien Outenikwaland
Avontuur, De, 45
Babylonstoren, De, 159 n.
Baken in St. Helenabaai, 209
Bakensrivier, 62, 97
Ballot, ds. Heinrich Wilhelm, 15 n., 122, 152 n.
Barrow, John, xvii n., xviii n., 28-29, 40, 44, 78, 116, 128 n., 129-13, 135, 145,
147 n., 150 n., 172, 205 n.
Barry, Joseph, 2 n.
Bato, oorlogskip, xiv
Baviaanskloof (Genadendal), xix, 8-10
Beck, wed. Jacob Friedrich, 193
Beelaerts van Blokland, Jhr. mr. Gerard, 111
Beervaley, 183
Benaij, kapt.-adjt., J.F., xvi, xxx n., 61 n.
Bergh, Egbertus, 5 n., 30 n., 42 n., 72 n., 77 n.
Bergrivier, 196, 207 n., 208-210, 211 n.
Bessiewas, 5
Bester, Johannes Barend, 211
Bester, Michiel Christiaan, 211
Bethelsdorp, sien Hottentotse instituut
Beutler, vaandrig A.F., 31 n., 55 n., 59 n., 62 n., 101 n., 102 n., 118 n
Bezuidenhout, Coenraad Frederik, 126 n.
Bezuidenhout, Frederik, 126 n.
Bezuidenhout, Johannes Jurgen, 126, 127 n., 143
Blaauwe Berg (Valley), 199
Blaauwewater, 161 n.
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Blouwildebees (ghnoe), 166, 168 n., 179
Bobbejane, 60, 66, 104
Boelhouwersdraai, 177
Boesak (Boebezak, Bouvezak), 65 n., 66, 79, 80, 92, 155 n.
Boesman-gifpyl, 168-169
Boesmans, 128, 134, 145, 158, 164 n., 165, 168-175, 177, 181
Boesmansrivier, 66 n., 101-102, 104, 106 n., 107
Bokfontein, 179
Bokke-Rivier, 11
Bokkerivier agter Hexrivier, De, 194
Bokkeveld, 194-195
Bokkevelds Gebergtens, 194-195
Bokrivier, 11
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Bontebok, 19-20
Bosbokke, 33, 36
Boschberg, 110 n., 112
Boschrivier, 113
Boterberg, sien Knolle Valley
Boterfonteyn, 59
Botes, Anthonie, 190
Botha, Christoffel, 26
Botha, Cornelis, 41
Botha, Cornelis J., 27 n., 41 n.
Botha, veldkmdt. Philip Rudolf, xxxi-xxxii, 22 n., 46, 68 n., 85-87, 89, 92, 93
n., 95, 97, 119
Botha, Theunis, plaas van, 63 n., 71 n.
Botumane, 71
Brakkefontein, gel: agter de Koup in 't Nieuweveld over de Buffels valley, 183
n.
Brakke Kuyl, 200
Brakrivier, Groot-, 32
Brakrivier, Klein-, 107
Brakrivier (Maitlandrivier), 60
Brakrivier (tak van Visrivier), 164
Brand in die kamp, 141
Breede Rivier, xxvii, 13-14, 20-21
Brill, firma E.J., xxv
Bruintjeshoogte, 108-109
Buffeljagtsrivier, 19
Buffels, 105-106
Buffelsfontein aan d'oversyde van Van Stadensrivier, geleegen aan de Kruys
Rivier, De, 60
Buffelshoekrivier, 109
Buffelskloof gel: langs de Vischrivier agter Sneeuwberg, De, 144
Buffelsrivier (‘Eerste’), 192 n.
Buffelsrivier (Kariega), 183, 184 n., 185, 188 n.
Buffels Vermaak gel: agter het houteniqualand over de goukamma, Het, 37
Buffelvalley, 164
Burger(s), Barend Jacobus, 150 n., 154 n., 181 n., 183, 184 n.
Burgers Post, 211-212
Buyskes, kapt. A.A., 211
Callander, James, 33 n., 38-39
Caroluspoort, 166-167
Carrubos (Careebosch), 184-185
Casperskraal, 188
Cassa, 116
Chamboussy-Ghagabé, sien Rarabe
Claris, J., xvi
Cloete, Hendrik, xvii, 199, 213
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Coenradenberg aan de Lange Kuyl, 211
Coerneyrivier, 101
Coetzee, Gerrit Lodewyk, 151
Coetzee, Johannes, 200
Coetzee, Maarten, 178
Conradie, dr. Elizabeth v., xxv
Conter Berg, 203
Copes van Hasselt, mr. C.J.G., xxix, 3 n., 61 n.
Cordes, lt.-kol., xvi
Correch, kapt. Daniel, 57 n., 70-72
Dassenbergen, 212
Davidsfontein, 207 n., 208
De Beer, Ferdinandus Willem, 119
De Beer, Matthijs Andries, 191
De Beer, vk. Samuel Jacobus, 189-190, 192
De Buys, Coenraad, 17, 82-83, 91, 101, 113-117, 119, 121-123, 125, 126 n.,
127 n., 140, 141 n., 146
Deel, Johannes, xiv, xvi
De Goede, Johannes, 203
De Howen, Otto, baron, xxvii, 121 n.
De Klerk, kmdt. Abraham, 186-188
De Klerk, wed. Jacob, die ouere, 186 n., 188
De Klerk, Josef, 196 n.
De la Bat, kapt., xix
De Medembach Wakker, mr. J.P., 3 n., 61 n.
De Mist, A.L., xiv
De Mist, komm.-genl., mr. Jacob Abraham (Uytenhage), vi, xvixvii, xix-xxx,
xxvii-xxxiii, 1, 22 n., 41, 61, 62 n., 63 n., 68 n., 69-71, 76, 79 n., 81, 95, 109
n., 111, 115 n., 152, 155-156, 181 n., 190 n.
De Mist, (Julie Philippe) Augusta, vi, 15 n., 28 n., 202 n., 206 n., 209 n.
De Salis, R.A., baron, 3 n.
Deserteurs, 48, 114-115, 120, 143-
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144, 146-148, 151 n., 152, 155-156, 178-180, 187
Dibbetz, dr. R. de Klerk, xvi, xx, xxx n.
Dieprivier, 53
Dieprivier (Bietou), 42
Dippenaar, heemr. Michiel Christoffel, 150 n., 154 n.
Dirkskraal, 106 n.
Draay, De (Kruispad, Het), 193
Driefontein (aan Seekoeirivier), 178
Drie Fonteinen, De (Middelburg), 164
Drie Fonteinen geleegen in de Koebergen, De, 200
Drie Koppen (by Konstapel), 192
Drie Koppen geleegen onder de Sneeuwbergen, De, 149
Drooge Boom, De, 12
Duckitt, William, 202 n., 203 n.
Duiker Eiland, 207 n., 208
Duivenhoksrivier, 22 n., 23
Duivelskop, 45 n.
Duivenhoksrivier gel: onder aan de Diepe Kloof, De, 23
Duminy, Chevalier Francois Renier, 11 n., 28 n., 40, 55
Dundas, genl.-maj. Francis, xiv, 62 n., 66 n., 82, 149 n., 151 n.
Du Pré (du Preez), Pieter, 23
Dwykarivier, 185 n., 188 n.
Eenhoring, 146
Eersterivier, 3
Eksteen, Jacob, 7
Eksteen, Johannes Paulus, 211, 212 n.
Elande, 141, 165, 167-168
Elandsfontein, 204
Eno (Enno), 71 n., 116-117, 118 n.
Erasmus, vk. Petrus Rasmus, 111
Esschenbosch, Het, 52
Faure, landdros Anthonij Alexander, xxxi, 11 n., 14-15, 19, 34, 94
Fend, Georg Sebastian, 32
Ferreira, Andreas Hercules, 64
Ferreira, Ignatius, P.H.-seun, 48
Ferreira, kmdt. Petrus Hendrik, 45 n., 46 n., 48 n., 49 n., 51 n., 54 n., 56 n.
Ferreira, Salomon, 45 n., 51 n., 64 n., 90
Ferreira, Stephanus, xxx, 22 n., 46 n., 48-49, 51 n., 53 n.
Ferreira, Thomas Ignatius, 46 n., 51, 57, 59 n., 62-65, 67, 69-70, 94-96, 97 n.
Flaminke, 206
Fort Frederick, xxvii, xxxiii, 56 n., 57, 62, 64 n., 65, 68 n., 73, 75, 79-80, 152
n.
Franke, Johannes Gysbertus, 212
Friesche Fonteyn (Dassenberg), 212
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Gaika, xv, xxvii, 17, 71, 74-75, 80, 83-84, 91-92, 101, 113-118, 121 n., 122-127,
129-131.
Galgenbosch, 't, 59 n.
Gamkarivier, 188-189
Gamtoosrivier, 57-58, 60, 67, 94, 183, 185
Gannabos, 189
Ganse Valley gel: agter in 't houte(n)iqua aan deze zijde van de goucama, 37
Ganzekraal (by Groenkloof), 200-202
Ganzekraal (aan Riviersonderend), 11
Gcaleka, 130
Geelbeksfontein, 192
Geere, (Georg) Diederik, 109
Geitemelksfontein, De, sien Oostwal
Gemsbok, 191
G(e)rotz, veldkmdt. Friedrich C.D., 150, 154 n., 156-158
Ghowp (Ghops), sien Koup
Giese, Johan Carel, 97
Gildenhuys, B. (?), 8
Gilmer, luit. H., 3, 13 n., 47, 82, 114, 122, 147, 180, 196
Gnou (ghnoe), sien Blouwildebees
Godée Molsbergen, dr. E.C., v, xxv, xxvii-xxix, 199 n.
Goede Intentie, De, handelskip, 205-206
Gompou, 53
Gonakwa-Hottentotte, 79 n., 81 n., 125
Gondlag (Gondlach), P.W., 36 n.
Gordon, kol. Robert Jacob, 77 n.,
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110 n., 114 n., 148, 168 n., 174 n., 176 n., 178 n., 185 n., 190 n., 195 n., 201 n.
Gordonsfontein by de Poort, 178, 187 n.
Goukammarivier, 37, 188 n.
Gouritzrivier, 25, 193 n.
Gous, Ockert, 108
Graaff-Reinet en distrik, xxiv, xxx, 58-59, 63 n., 77-78, 88, 143, 149-157, 174,
181, 183-184, 188, 189 n., 191, 198
Grand, Georges Francois, 72
Groene Kloofs Gebergte, 203-204
Groene Kloofspost, 200-201
Groene Valley (aan die Goukamma), 36
Groenkloofplase, 200-203, 212
Groot Constantia, 199
Groote Post, 201 n., 203
Grünstadt, Herz, 35
Gulde (Kolde), Johann Nikolaus, 71 n., 211-212
Gunukwebe-stam, 79 n.
Gwayangrivier, 32
Habana, 80
Halskraag van koper, 68, 71, 82
Hangklip, kaap, 4
Hartebeeste, 61, 101, 118, 166
Hartebeestekraal (The Oaks), 10
Hartebeestekuil over den Gouritz (Roode Bloem), 26
Hartebeestefontein (aan) Krommerivier over de Dieprivier, 53
Hartebeestfontein (aan Algoabaai), 61 n.
Hartebeestkraal (aan Groenkloof), 200
Hazekraal, 210
Henkfontein, 200
Henry, kol. P.L., xvi, 3 n., 61, 111
Heyns, Hendrik, 41
Hintsa, 71 n., 130 n.
Hoeko, De, 83 n., 106 n.
Hofmansgat, 104
Honingklip omtrend de Patrijseberg, 207
Hoogmoedsfontein, 179
Hottentotkorps, xvi-xviii, 199 n.
Hottentotse instituut, 71 n., 93 n., 94-100
Hottentotsholland(berge), 4-5, 54
Hottentotshollandkloof(pas), xviii, xix, 6, 35
Hottentotte, xvii-xviii, xxx, 8-11, 18, 23, 26-27, 33-35, 41, 44, 46, 49, 57-58,
63, 65, 67-79, 85, 88-89, 92-95, 99-100, 128, 134, 155, 157-158, 162-163, 175
Hout, inheemse, 33, 40, 104-107, 113, 157
Houtbaai, xviii, 205-206
Houtbosse, 10-11, 33, 41 n., 42, 44
Hugo, Paulus, 195
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Hugo, vk. Pieter François, 196 n.
Human, kmdt. Pieter Gerhardus, xxx, 12 n., 68 n., 93 n., 108, 119, 141, 170,
179, 185, 191
Ingesetenes:
gasvryheid van, 4-5, 15, 30-31, 36-37, 49, 150;
Bataafse regering, hul houding
teenoor, 18 n., 83-85, 112, 115, 117;
kerklike aangeleenthede, 16, 151-152;
kommandodiens, 22;
leefwyse, 13, 23-24, 29, 161-162;
nie-blankes, houding teenoor, 9, 18, 23, 33-34, 49, 62-64, 70, 75-76,
88, 158, 174;
onderlinge geskille, 119-121, 151, 153-154, 181, 187;
saluutskote deur, 13, 163;
skuts, 56, 165;
uitgewekenes in Kafferland, 16-17, 101, 114, 126-127, 128 n.;
vlugtelinge van Oosgrens, 26-27, 34-35, 54, 78, 84, 143
Ijzerman, J.W., xxv-xxvi
Jacobs(e), Johannes, 179
Jacobs, vk. Stephanus, 193-194
Jager's Bosch gel: aan de kromme rivier agter de Attaquaskloof, 't, 51, 51 n.
Jagtpoort geleegen aan de Rhenosterbergen, 161 n.
Jakhalsfontein, 191
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Jakhals Kraal, 41
Jakkalse, 107
Jalousa, 71-72, 90, 93, 130-131
Jalousa, afgesant van, 71-72, 79
Jan Biesjes, Kraal, 199 n.
Janssens, genl. Jan Willem, v-vi, xi, xiii-xiv, xvi-xix, xxi, xxiv-xxv, xxvii-xxxiii,
1, 10, 15-18, 30-31, 34-35, 37, 39, 41, 49, 52 n., 56, 61-73, 75-77, 79-98,
101-103, 108-109, 111-127, 140-144, 146-160, 163-170, 173-174, 176-177,
179-180, 183-184, 186-187, 190, 194, 199-201, 206, 211
Jantjes Kraal (Jantjes Fontein), 210
Juttenbaai, 206
Kaaimans(gat)rivier, xxvii, xxx, 35-36
Kaapse Skiereiland, xviii
Kaapse Vlakte, 3-5
Kaap Sint Blaize, 29
Kabeljauwsrivier, 56
Kabeljauwsrivier, gelegen aan de andere zyde van de Kromme Rivier, De, 56
Kafferland, 113-114, 146, 156
Kafferlandsberge, 118
Kagarivier, 118
Kaffers, sien Kôsa
Kampsbaai, xviii
Kan, dr. C.M., xxiv-xxv
Kapokfontein, 182
Karsten, H., 54
Katrivier, xv, xxvii, 116, 118, 121
Kawuta, 130, 131
Kerssefontein, 210
Keurboom(s)rivier, 41, 43-45
Kicherer, ds. J.J., 152 n.
Kindersiekte, 102, 134
Kirsten, Johannes Frederik, 210
Klaver Valley gel: agter de groene Clooff annex de Ganse kraal, 201-202
Kleyne Rietfontein gel: aan deze zijde van de Zwartkopsrivierswagendrift bij
de Zoutpan, De, 60 n., 94 n.
Kleynhans, Doris, 65
Klipberg, 203
Klipfontein (Mamre-weg), 212
Klipheuvel agter de Attaquaskloof, 48 n.
Klippedrift, De (Louterwater), 49 n.
Knolle Valley aan de Koebergen (agter de Boterberg), De, 212
Knysna(-lagune), 37-39
Kobarivier, 118
Kock (Kok) Johannes Jacobus jr., 54
Koeberg(en), 6, 199-200, 212
Koedoes, 185, 191
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Koegarivier, 82, 101
Koekemoer, Abraham, 178
Koen, Johannes Petrus, 14 n.
Kompasberg, 147 n., 148, 164
Konga (Congo, Cungwa), 79-81, 85-88, 90, 93
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, vi, xxivxxvi, 199 n.
Kookhuis, 101 n., 111, 113, 115, 118
Koonaprivier, 120
Korhammer, eerw. J.P., 8 n.
Kôsa, xxx-xxxii, 27, 34, 36-39, 46, 49, 54, 65 n., 66, 69, 71 n., 73-77, 79-80,
82-93, 102-103, 116-117, 119, 125-126, 155, 186-187
Kôsa, lewenswyse en gebruike van, 128-140
Kôsa (oorlog van 1799-1802), xxx, 63, 84-87, 131
Kôsa(taal), 135
Kôsa-woordelys, xxiv, 135-139
Koudehoek, 181
Koup, 185 n., 186 n., 188, 192
Kragga-Kamma, 60 n.
Kraggashoogte, 24
Krakeelrivier, De, 49 n.
Kritzinger, Johann Andreas, 49, 50 n.
Kritzinger, wed. Johann Jacob, 56
Krombeksrivier, xv, 23-24
Kromrivier, 50-52, 55
Kromrivier (by Riviersonderend), 11
Kromrivier (Tarka), 143
Kromrivier, Klein-, 119
Kromriviersbaai (St. Francisbaai), 51
Kruger, Frans, 101, 113 n., 115, 122
Kruger, vk. Jacob Johannes, 192
Kruger, Jacobus Alewyn (Kobus), 117
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Kruger, Johannes Jacob, 161
Kruger, Petrus Ernst, 179, 192
Küchler, maj. Georg Conrad, xviii
Kühnel, eerw. Johann Christian, 8 n.
Kwaggas, 101-102, 112, 118-119, 166, 175
Kweekvalley, De, (Prins Albert), 189 n., 190 n.
Laaken valleij gel: in 't bockeveld, De, 195
Laatste Stuyver, 201
Langefontein, 203, 204 n.
Lang(e)kloof, 24, 42 n., 44-45, 47 n., 48, 62 n.
Langekloof gel: agter de Sneeuwberg, De, 147
Lange Kuyl, De, 211
Lange Riet Valley, De, 209, 210 n.
Lange Rug, De, 200
Laubscher, Coenraad Hendrik, 204, 211
Laubscher, wed. Hendrik Oostwald, 204 n., 205, 212
Laubscher, vk. Jacob, xvii, 207-210
Laubscher, mev. Jacob, 208
Laubscher, Johannes Tobias, 207, 210
Leeurivier, 186 n., 188-189
Leeus, 165, 181-182, 186 n., 187
Leeuwenbosch, 't, 53
Leeuwenfontein, De, 195
Lemoine, maj., 64 n.
Leningsplase, 113, 142-143, 184
Le Sueur, kmdt. F.S.V., xvii
Le Vaillant, François, 45 n., 203 n.
Lichtenstein, dr. Martin Hinrich Karl, v-vi, xi, xiv n., xvii n., xix, 40 n., 62 n.,
94 n., 128 n., 147 n., 159 n., 173 n., 189 n., 203 n., 205 n., 209 n., 211 n.
Liebenberg, Barend Frederik, 196 n.
Liebenberg, heemr. Christiaan Jacobus, 128 n., 150 n.
Liesbeekrivier, hoofkwartier aan, xixxx
Linde, kmdt. Jacobus, xxx, xxxii, 11 n., 12 n., 68 n., 85 n., 92, 93 n., 95 n., 119,
141, 168 n., 179, 191
Loeries, 36, 42, 116, 118
Lombard, kmdt. Pieter, xxx-xxxvii, 22-23, 68 n., 146 n.
Loodmyn, besoek aan, 60
Lötter, Christoffel, 117
Lourensrivier, 4
Louw, Jacob Daniel, 12
Lubbe, Barend, 179
Lubbe, Willem, 180 n., 181 n.
Luiperd, 77, 120
Marais, wed. Barend Daniël, 61
Marais, Daniel, 13 n.
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Maria Reigersbergen, fregat, xiv
Marsveld, eerw. Hendrik, 8 n.
Mastenberg (Massenberg), 204-205
Matjesdrift aan de Zwarte Rivier, 8 n.
Matjesfontein gel: aan 't Zoutrivier, De, 211
Matjesfontein gel: agter de Groenekloof, 212
Matjesfontein gel: onder 't Galge Bosch over de gamtouws Rivier, 59 n.
Matjesgoedfontein, 59
Maynier, Honoratus Christiaan David, xxx, 16 n., 17 n., 28 n., 82, 122 n., 125
n., 148 n., 151 n., 153 n., 204 n., 212 n.
Meeding, Johann Friedrich, 28 n., 33, 39-40, 42
Meerlust, 3 n., 4 n.
Melkhoutkraal, 38 n.
Meyer, luit., xix
Meyer, Esias Engelbertus, 25-26
Meyer, Nicolaas, 30 n.
Misgund aan de Dieprivier, 48 n.
Miskrale, brandende, 106-107, 181-182
Mlavu, 71 n., 116, 130, 131
Modderfontein, 107
Moolman, burger, 66
Morawiese Broederkerk, 200 n., 201 n.
Morawiese sendelinge, xix, 8-9
Morkel, Daniel Johannes, 6
Morkel, Willem, 4
Mosselbaai, xxxii, 27-30, 32, 42
Mostert, Jan, 195 n.
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Mostert, vk. Nicolaas, 212
Mosterthoek(pas), 195-196
Mouillepunt, xviii
Muizenberg, xi, 16 n.
Muller, kommissaris A., xxx
Muller, Cornelis Johannes, 97 n.
Muller, skoenmaker H., 194
Muller, Hillegert (Hilgard), 14 n., 16, 23 n., 24, 42 n., 94 n., 97 n.
Muller, vk. Ignatius Johannes, 60 n., 64 n., 93 n., 94-95, 97 n., 120, 152 n.
Munnik, Johannes Hendrik, 200
Murray, John, 30
Myburgh, Philip(pus) Albert(us), 3
Naudérivier, 113
Ndlambe, sien Slambie
Neethling, mr. Johannes Henoch, 3 n., 61 n.
Nelson, Coenraad, 2, 10
Ngqika, sien Gaika
Nietgenaamd of Nooitgedacht geleegen aan 't warmebad boven d' oliphantsrivier,
149 n.
Nieuwejaarsdrif, 104
Nieuwejaarsrivier, 104
Nieuwe Uitkyk, 206
Nieuwe Veld, 191
Nieuwevelds Gebergtens, 183, 185-186
Nooitgedacht geleegen aan de Sneeuwbergen, 181 n.
Noorsdoring, 57, 60
Oberholster, Michiel, 181, 188 n.
Oberholster, Pieter, 180 n., 181, 188 n.
Olifante, 106, 110
Olifantsrivier (in die Karoo), 188
Olyphantskop, 200
Olyphantskop, De Kleine, 200, 213
Oost(en)wal (Oosterwal), 205-206
Oosthuysen, Gerhardus, 95-97
Oranjefontein, 203
Oranjerivier, 158, 169 n., 170-173, 174, 183
Oribi, 53
Otto, vk. Andries, 7-8
Onverwacht (van Morkel), 6
Onverwacht (by Onzer), 50
Outenikwaland, 31-34, 42
Paapenbies(jes)fontein, 97
Paarden-eiland, 2 n., 199 n.
Palmietrivier, 6, 7
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Palo, 79 n., 130
Papegaaie, 120
Papenboom, 2 n.
Papenkuilsfontein (by Groenkloof), 201
Papenkuylsfontein (in Algoabaai), 51 n., 62 n., 96 n.
Paravicini di Capelli,
B.E., (grootvader), xii-xiii;
C.L., (broer), xiii n.;
E., (broer), xiii n.;
J.C., (oorgrootvader), xii;
J.C., (vader), xii-xiii;
J.C.J., (kleinseun), xxiii;
J.J.E., (enigste seun), xxi, xxiv;
J.P., (broer), xiii n.
Paravicini di Capelli, kapt. Willem Bartholomé Eduard,
afkoms en lewensloop, xi-xxiii;
akwarelle, xxiv, xxvi-xxvii, 14 n., 20 n., 35 n., 36 n., 47-48, 62 n.,
81 n., 84 n., 121 n., 124 n., 147 n., 164 n., 165 n., 168 n.;
Algoabaai, vooruit na, 61;
betaalmeester op reis, 47;
bevel oorgeneem, 177;
briefwisseling op reis, 10 n., 18, 41 n., 42, 47, 64, 70, 72, 92 n., 95,
97, 152, 154;
donderstorm beskryf, 52;
Gaika, gee uniform aan, 124;
heemraadsvergadering, aanwesig by, 154;
jag op reis, 20, 37, 101;
joernaal, xxiv-xxvi, xxviii; 47, 128 n.;
landkaarte verbeter, 38-41, 55, 206, 208;
luiperd, ontmoeting met, 120;
musikant by die dans, 31, 49;
onderhandelinge, aanwesig by, 72-73, 89, 123 e.v.
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ongeluk op kwaggajag, 175-176;
ryperd, koop van, 95;
sabel aan A. swartbooi geleen, 84;
sabel verbrand, 141;
Tamboekie-koningin, binnehaal van, 123;
Van der Kemp, besoek aan, 98-100;
verdwaal in Sneeuberg, 159-160;
verdwaal op jag, 166-167
Paravicini di Capelli, W.H.B., (kleinseun), xxiv-xxv
Passet, chir.-maj. J.P., 3, 20, 47, 109, 166, 175-176, 177
Paterson, William, 202 n.
Patras, Abraham, 210
Patrysberg, 207, 208, 210 n.
Patryzeberg, 207
Perdeteelt, 10, 20, 204
Picqueniers Kloof, 204
Pienaar, Barend, 194 n.
Pienaar, Pieter, 195 n.
Pienaar, Schalk Willem, 194
Pienaarskloof, 193 n.
Piesangrivier, 41
Pietersen, Hermanus, 56
Pillier, Marthinus Nicolaas, 114, 146
Piquetbergen, 204
Pl(a)atje, baster, 93, 125 n.
Platdrift (aan Gamka), 189
Platjes drift gel: aan de Zeekoe drift, De, 53-54
Plettenbergsbaai, xxv, 24, 35 n., 39-42, 45
Plettenbergsbaken, xv., 148 n., 167 n., 176
Pluto, oorlogskip, xiv
Poespasvallei, 14
Pokkies, sien Kindersiekte
Portman, graveur L., xxvii, 62 n., 121 n.
Portugeesche Fonteyn, 211
Posdiens, binnelandse, xvi, xix-xx
Post, lyfbediende van genl. Janssens, 124 n.
Potgieter, wed. Frederik, 55
Potgieter, Philip, 178-179
Potgieter, Theodorus, 53 n., 54, 55 n.
Pretorius, Marthinus Wessel, 148-149, 159 n.
Pretorius, Petrus Jacobus, 145, 149 n., 159-161
Prinsloo, Marthinus ‘Kasteel’, 111-113, 153 n.
Prinsloo, Willem, die ouere, 111 n.
Prinsloo, Willem, die jongere, 110
Quartelfontein over de Hexrivier, De, 194
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Rabe, Johannes Christiaan, 200, 208 n., 212
Rademeyer, vk. Cornelis, 49
Rarabe (Gaggabee), 71 n., 116 n., 130
Rautenbach, wed. Georg Friedrich, 102 n.
Rautenbachsdrif, 102 n.
Read, eerw. James sr., 63, 71 n., 95, 98
Redelinghuys, Johannes Hermanus, 11
Reebok (ribbok), 19
Renoster, 105
Rens, Jan (Johann) Adam, 69 n., 95 n., 96 n., 97 n.
Rens, Willem, 154 n.
R(h)eeboksfontein, xv, 31
Rhenosterbergen, 158, 162, 164, 172, 179, 183
R(h)enosterfontein aan de Breede Rivier, 2 n., 19-20, 22
R(h)enosterfontein gel: agter de roggeveldsberg (aan Sneeuberg), 181, 183 n.
R(h)enosterkop, 185
R(h)enosterrivier, 188
Rietbaai, 206
Rietvalley, xvii, 199, 213 n.
Rietvalley (Uitenhage), 96 n., 103 n.
Riviersonderend, 8-9, 11-12
Robbertsz, J. (gevangene), 156, 183
Roets, vk. Nicolaas J., 153
Roggeveld, 183
Roode Blom, 205
Roodepan (Bethelsdorp), 96 n.
Roodebergen, 163, 166
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Roode Zand, 196
Roode Zandkloof, 196
Rose, eerw. Christian Ludwig, 8
Rossouw, Gabriel Josua, 204 n.
Rotstekeninge, 145
Rotterdam, 19
Ruigtevallei, 36
Sagener (Sagenaar), Frederik Willem, 180, 181 n.
Sakka, 79 n.
Saldanhabaai, xvii-xviii, 199-200, 202, 205-208
Salpeterneerslae, 145, 151, 189
Schaap Eiland, 205-206
Schafplaats (Springfontein), 207
Scheepers, wed. Gerrit, 96, 103
Schwinn, eerw. Johann Daniel, 8 n.
Seekoeie, 58, 170-173, 209-210
Seekoeirivier, sien Zeekoerivier
Siccama, kol. en kapt.-ter-see, 56 n., 61
Simonstad(baai), 4 n., 6
Sint Helenabaai, xvii-xviii, 32 n., 199, 206-209
Sint Sebastiaansbaai, 21
Sitsikamma, 54, 185
Slabber, vk. Dirk, 205, 208
Slabber, Johannes, 203, 205 n.
Slagterspoort, 191 n.
Slagtersfontein, 191 n.
Slambie (Ndlambe), xv, 66 n., 71, 79, 86, 90, 93, 116 n., 119, 127 n., 130 n.
Slang(e)rivier, 23
Smies, J., xxvii, 121 n.
Smit, heemr. Andries Adriaan, 150 n., 154 n.
Smit, wed. Pieter, 211
Sneeuwbergen, 114, 144, 158, 160-161, 163-164, 172, 179 n., 180, 182
Snyman, Cornelis Johannes, 25
Soetmelksfontijn aan de bosjesmansrivier, 103
Soldaten Post, 208, 210 n.
Sondagsrivier, sien Zondagsrivier
Soutpanne by Algoabaai, 77-78, 100
Spek(boom)berge, 145, 151
Spel van Hottentotte, 57
Spion, De, oorlogsbrik, 56 n., 57, 61
Spondo, 116
Springbokke, 101, 107-108, 118, 179
Sprinkane, 141
Stadler, Hendrik Anton, 207
Stapelberg, Frans Petrus, 114
Steenman, Christiaan, 114, 146
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Stellenbosch, xxx, 77, 188
Stockenström, Andries jr., 144 n., 190
Stofberg, Jacobus, 205-206
Stoltz, Gabriël, 65-66, 68, 79-80, 86, 89, 94
Stompehoek, De, sien Oostwal
Strijdom, kmdt. Johannes, 88, 109
Strijdom, Matthys, 49
Struenzee, graaf, J.F., 28
Stuurman, Bootsman, 80
Stuurman, David, 65 n.
Stuurman, Klaas, 65-68, 71, 78 n., 80, 83-85, 88-89, 92-93, 97, 120 n.
Swawelbronne, 145
Swellendam en distrik, xi, xix, 14-16, 21, 34, 70, 77, 94, 96 n.
Swellengrebel, goew. Hendrik, 15
Swellengrebel, Hendrik jr., 60 n., 101 n., 118 n., 190 n.
Tafelberg, 162
Tamboekies (AbaTembu), 116, 128, 146
Tamboekie-koningin, 116-117, 122-124, 127, 131
Tarka, 144, 164 n., 188 n.
Teebusberg, 163-164
Ten Damme, Helena Wilhelmina, 15 n.
Terblanche, wed. Pieter, 31, 36 n., 37 n., 38 n., 39 n.
Terblanche, Pieter, Pieterseun, 31 n., 37
Theefontein, 203 n., 204, 211
Theron, vk. Christiaan Gabriel, 195
Theunissen, ‘baas’ Marthinus, 10
Thibault, Louis-Michel, xvi
Tholie (Tuli, Tolie), 79, 87-88, 90, 93, 116 n.
Tim, Gabriël Cornelis, 183
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Toekoetarie gel: tusschen de Zwartkops en Zondagsrivieren, De, 83 n.
Tooverberg, 167 n., 168, 172 n.
Tooverfontein gel: in de koup over de Buffelsvalij, De, 182 n., 183 n., 184 n.
Touwsrivier, 193 n., 194
Trak'taco (Trakadakouw), 36
Tregardt (Trigardt), Carolus Gustavus, 112-113
Tregardt (Trigardt), Carolus Johannes, 112-113
Tregardt (Trigardt), Jacobus Gustavus, 112-113
Trompetter, Hans, 65 n., 66 n., 79-80, 92
Truter, Johannes Andreas, 61 n.
Tshiwo, 130
Tsjatsjoe, 87, 90, 93
Twee Fonteynen gel: op de hoek van d' Esschenboschberg, De, 53
Twee fonteinen in de Hooyvlakte aan de Groene Bergh, De, 186
Tygerberg(e), xix n., 6
Tijgerfontein, 25
Uitkykheuvel, sien Klipberg
Uitvlugt, De (aan Diptka), 19, 188 n.
Umlao, sien Mlavu
Uwens, wed. Dirk, 33
Uylekraal, 204 n., 211
Valsbaai, 4-5, 40, 111
Van Aswegen, Jonathan Jacob, 184
Van Beulen, Petrus Johannes, 53
Van Cloon, mr. Dirk, 210
Van de Graaff, landdros H., 195 n.
Van der Burg, wed. Stephanus, 190
Van der Kemp, dr. Johannes Theodorus, xxxii, 41 n., 63-64, 66, 71 n., 72, 79
n., 93 n., 94, 95 n., 96-100, 128 n., 135 n., 155, 190 n.
Van der Merwe, vk. Petrus, 195
Van der Walt, Andries Johannes, 153
Van der Walt, veldkmdt. Johannes Petrus, 148, 153-154, 158 n., 161, 164-168,
173 n., 177, 178 n.
Van der Walt, Nicolaas, 148 n., 153 n., 164
Van der Walt, Petrus Jacobus, 165
Van der Walt, kmdt. Tjaart, xxx, 46 n., 66 n., 148 n., 149, 152-153, 164 n., 167
n.
Van der Waltsfontein, 167-168
Van der Watt, Cornelis, 43
Van der Watt, Hendrik, 43
Van Heemskerck, Anna C.J. (moeder), xiii
Van Heerden, Carel Jacobus, 183-184
Van Heerden, Izak, 114, 146 n.
Van Heerden, Pieter Schalk, 119 n., 144, 146 n.
Van Heerden, vk. Willem, 119, 153
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Van Heerden, Willem Jacobus, 146
Van Hogendorp, Gijsbert Karel, xxxii, 35
Van Jaarsveld, Zacharias Albertus, 82-83, 101, 113 n., 115
Van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, Hendrica J., (eggenote), xiv,
xxiii
Van Oldenbarneveld, mr. Hendrik J. (skoonvader), xiv, 99 n.
Van Outhoorn, mr. Willem, 209 n.
Van Plettenberg, goew. Joachim, 58, 110 n., 167 n., 168, 176, 190 n.
Van Polanen, mr. Rogier Gerard, 3 n.
Van Reede van Oudtshoorn, William Ferdinand, 3 n.
Van Reenen, Daniel (D.G.-seun), 2, 47, 196 n., 197
Van Reenen, Dirk Gysbert, v, xv, xxviii, xxxiii, 1, 19-21, 47, 59 n., 66-69,
72-73, 88 n., 91-94, 95 n., 97, 101-102, 114, 119-120, 122, 124-125, 153 n.,
154, 166, 175, 182, 184 n., 186 n., 193 n., 196 n., 197, 202 n.
Van Reenen, Gysbert, 204
Van Reenen, Jacob (1727-1794), 2 n., 201 n., 212 n.
Van Reenen, Jacob (van Ganzekraal), 22 n., 201, 202
Van Reenen, Jacob (Janseun), 199, 213
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Van Reenen, Johannes Gysbertus, 199 n., 202 n., 204, 211
Van Reenen, Sebastiaan Valentyn, 202
Van Rensburg, kmdt. Hendrik Janse, 17 n., 80, 82-84, 88, 91 n., 93, 104, 106
n., 107, 109, 116-117, 119, 122, 125 n., 144, 154
Van Rensburg, Marthinus Philippus, 53
Van Rooyen, vk. Cornelis Johannes, 65-66, 78 n., 94 n.
Van Rooyen, kmdt. Petrus Hendrik, xxx, 46, 68 n., 85 n., 93 n., 95, 97, 119
Van Ryneveld, Willem Stephanus, 210 n.
Van Schalkwyk, Dirk, 106-107
Van Schalkwyk, vk. Theunis Gerhardus, 211
Van Stadensdam, 144
Van Stadensrivier, 59, 61 n., 79 n.
Van Teylingen, Agnita T., (skoonmoeder) xv, 99 n.
Van Wyk, heemr. Louis, 147, 154 n.
Veneriese siekte, 134
Venter, vk. Jacob, 163, 174, 178 n., 179 n.
Venter, Petrus, 163
Venter(s)fontein, gelegen in de kopjes of losse heuvels agter de roode berg, 167
Verdediging van die Kaap, xvi-xix
Verkeerde Valley, 193-194
Verkeerde Valley gel: in 't Bokkeveld, De (Verloren Valley), 194
Verkouteren, kapt., xix
Vermaak, Cornelis Tobias, 53
Vermaak, Jacobus Stephanus, 52, 53 n.
Versfeld, Willem Ferdinand, 201
Verwachting, De, hoekerskip, 57, 62-64, 66-67, 70-71, 80, 82, 94
Verwey, Dirk Gysbertus, 200
Veth, prof. P.J., xxiv
Viljoen, Albertus, 180
Vis by Breederiviermond, 21-22
Vischgat geleegen agter de Rhenosterberg, 162
Visser, Johannes, 211
Visrivier, Groot-, 58, 74-75, 80, 83-84, 101, 107, 111, 113-116, 118, 126, 131,
143-145, 147
Visrivier, Klein-, 58, 107, 109, 113, 144
Vlamink, Boesmantjie, 174 n.
Vleesbaai, 27-28
Vogel, Johann Christian, 60, 61 n., 65, 79
Vogelvaley, De, 196 n.
Volstruise, 12, 19-20, 61, 181, 185, 191
Von Bouchenrüder, maj. F., xxxii, 22 n., 35 n.
Von Gilten, maj. Carl, 56, 61, 62, 63 n., 64 n., 65, 77, 82, 94, 97-98, 120, 152
n., 155-156, 186
Von Lindenbaum, Johann, 38-39
Von Manger, ds. Johann Heinrich, 15 n.
Voorburg, 4 n.
Vos, Johannes jr., 194
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Vosloo, Wessel, 37
Vyf Brakkefonteinen, De, 28 n.
Vygekraal, 211
Waens en toerusting, 2, 16, 24, 30, 46-48, 59-60, 95, 97, 118, 121, 196
Waldeck, 5e bataljon, 56, 61, 67 n., 82 n.
Warnecke, Johann Conrad, 209-210
Warnecke, kapt. Johann David, 210 n.
(Water)schildpadkuil, De, 211-212
Wehr, dr. Johann H.F.C.L., 82
Welgevonden, 83 n., 107 n.
Wessels, Hendrik, 11
Wessels, kapt. Wessel, 205-206
Weijers, Stephanus Janse, 36
Wildeperd (bergkwagga), 12
Wildevarke, 118
(Willem) Cloetens Kraal, 42, 44
Witsenberg, 195, 196 n.
Wit springbok, 108
Wittedrift, 41
Wolf, 89, 107, 180
Wolfaardt, Guilliam, 41
Wolskape, 103 n., 200 n., 201 n., 202, 204 n., 211 n.
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Wolvefontein, 191 n.
Wolvehuys, 't, 195, 196 n.
Wolvenkop gel: in de Rodenberg agter de Renosterberg, 148 n., 164
Wynberg, kamp by, xvii, 114, 180
Wynberge, 6
Zebra, sien Wildeperd
Zeekoegat gel: aan de Vetrivier, 24-25, 45 n.
Zeekoerivier (tak van Oranjerivier), 167 n., 168 n., 177-178, 179 n., 180 n.
Zeekoerivier aan 't houteniqualand over de Attaquaskloof, De, 54
Zeekoerivier, Groot-, 55
Zeekoerivier, Klein-, 56
Zeekoerivierspoort (Eerste), 174
Zeven Fonteinen, De, 30 n.
Ziekfontein (Modderfontein), 109
Zoetemelksvalley, 10-11
Zondagh, Matthys, 45, 49 n.
Zondagsrivier, 65, 82-85, 94 n., 101, 102 n., 149
Zoute Vlakte, De (Zoute Kloof), 192
Zoutrivier (by Kaapstad), 5
Zoutrivier (in die Koup), 183, 184 n., 185, 188 n.
Zoutrivier (tak van Bergrivier), 210
Zuurveld, 74-75, 81 n.
Zwagershoek, 109
Zwartbooi, Andries ('t Nacananée), 68 n., 80-83, 85-86
Zwarte (Berg(en), 183, 185-186, 188-189, 191
Zwarte Rivier, De, 36
Zwarte Riviers Drift, 189-190
Zwartland, 203
Zwartkopsrivier, xxvi, 62 n., 65-66, 79
Zwartkopsrivier, Klein-, 78
Zwartkopsrivierswagendrift, 66 n.
Zwartrivier (in Outenikwaland), 36
Zwartwatersberg, 106
Zwartwatersrivier, 106
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Council Members of the Van Riebeeck Society
CHAIRMAN
PROF. J. DU P. SCHOLTZ
HON. TREASURER
DR. A.M.L. ROBINSON
PROF. E.V. AXELSON
DR. A.J. BOËSEKEN
CLIVE S. CORDER, ESQ.
DR. W.J. DE KOCK
PROF. H.J. MANDELBROTE
PROF. H.M. ROBERTSON
PROF. P.J. VAN DER MERWE
HON SECRETARY
MRS. M.G. ASHWORTH
BANKERS
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA

All communications should be addressed to the Hon. Secretary, Van Riebeeck Society,
S.A. Library, Cape Town
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Raadslede van die Van Riebeeck-Vereniging
VOORSITTER
PROF. DR. J. DU P. SCHOLTZ
EREPENNINGMEESTER
DR. A.M.L. ROBINSON
PROF. DR. E.V. AXELSON
DR. A.J. BOËSEKEN
DIE WELED. HEER CLIVE S. CORDER
DR. W.J. DE KOCK
PROF. H.J. MANDELBROTE
PROF. DR. H.M. ROBERTSON
PROF. DR. P.J. VAN DER MERWE
ERESEKRETARESSE
MEV. M.G. ASHWORTH
BANK
DIE STANDARD-BANK VAN SUID-AFRIKA
Geliewe alle korrespondensie aan die Eresekretaresse, Van Riebeeck-vereniging,
S.-A. Biblioteek, Kaapstad, te adresseer
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The Van Riebeeck Society for the publication of South African
historical documents
Laws of the Society
1. The object of the Society shall be to print, or reprint, for distribution among the
members and for sale to the public, rare and valuable books, pamphlets and
documents relating to the history of South Africa.
2. The annual subscription shall be three rands (R3) payable on 1st January.
3. Each member of the Society, having paid his subscription, shall be entitled to
a copy of every work produced by the Society within the period subscribed for,
and to vote at the General Meetings.
4. A General Meeting of the subscribers shall be held annually within the first
three months of the year.
5. The management of the affairs of the Society shall be vested in a Council
consisting of nine members, viz. a Chairman, a Treasurer and six members, to
be elected at such Annual General Meeting, and the Librarian of the South
African Public Library as an ex officio member. Every qualified subscriber shall
be eligible for election as a member of the Council, provided:
(i) he has been duly nominated in writing by two other qualified
subscribers (N.B. a qualified subscriber is a member who, at the
date of the calling of the Annual General Meeting, is a life member,
or who has paid his subscription either for the current or the previous
year); and
(ii) his nomination has reached the office of the Secretary not later than
12 o'clock noon on the 21st day before the day of the Meeting.

The Secretary shall immediately thereafter circulate all nominations to members.
Notice of such meeting shall be sent to members at least six weeks before the
date of the Meeting.
6. The Secretary or Secretaries shall be appointed by the Council.
7. The Council shall meet when necessary for the dispatch of business, three
forming a quorum, the Chairman having a casting vote.
8. Anyone preparing and editing works for the Society shall, if desired, receive
gratis twenty-five copies of such works.
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Die Van Riebeeck-Vereniging vir die publikasie van Suid-Afrikaanse
historiese dokumente
Grondwet van die vereniging
1. Die doel van die Vereniging is om seldsame en waardevolle boeke, pamflette
en dokumente betreffende die geskiedenis van Suid-Afrika te druk, of te herdruk,
ter verspreiding onder die lede en vir verkoop aan die publiek.
2. Die jaarlikse intekengeld is drie rand (R3) betaalbaar op 1 Januarie.
3. Elke lid van die Vereniging is, na betaling van sy intekengeld, geregtig op 'n
eksemplaar van elke werk deur die Vereniging uitgegee gedurende die tydperk
waarvoor sy intekengeld betaal is, en om te stem op die Algemene Vergaderings.
4. 'n Algemene Vergadering van intekenaars word jaarliks binne die eerste drie
maande van die jaar gehou.
5. Die beheer oor die werksaamhede van die Vereniging berus by 'n Raad van
nege lede, 'n Voorsitter, 'n Tesourier en ses lede, wat by sodanige Jaarlikse
Algemene Vergaderings gekies word, en die Bibliotekaris van die
Suid-Afrikaanse Openbare Biblioteek as ex officio-lid. Elke bevoegde intekenaar
kan tot lid van die Raad gekies word, mits:
(i) hy behoorlik deur twee ander bevoegde intekenaars skriftelik
genomineer is (N.B., 'n bevoegde intekenaar is 'n lid wat op die
datum van die aankondiging van die Jaarlikse Algemene
Vergadering 'n lewenslangelid is, of war sy intekengeld vir die
lopende jaar of die vorige jaar betaal het); en
(ii) sy nominasie die kantoor van die Sekretaris nie later as twaalfuur
op die 21ste dag voor die dag van die Vergadering bereik het nie.

Onmiddellik daarna word alle nominasies deur die Sekretaris aan die lede
gestuur.
Kennisgewing van sodanige Vergadering word minstens ses weke voor die
datum van die Vergadering aan lede gestuur.
6. Die Sekretaris of Sekretarisse word deur die Raad aangestel.
7. Die Raad vergader wanneer nodig vir die afhandeling van sake. 'n Kworum
bestaan uit drie lede, en die Voorsitter het 'n beslissende stem.
8. Iedereen wat werke vir die Vereniging persklaar maak en uitgee, kry
desverkiesende vyf-en-twintig gratis eksemplare van sodanige werke.
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Van Riebeeck Society Publications
Uitgawes van die Van Riebeeck-Vereniging
1. Reports of De Chavonnes and his Council, and of Van Imhoff, on the Cape.
1918. Out of print.
2. Mentzel, O.F. - Life at the Cape in the mid-eighteenth century; being the
biography of Rudolph Siegfried Allemann, Captain of the Military Forces at
the Cape of Good Hope. Translated from the German by Miss M. Greenlees,
M.A. 1919. Out of print.
3. De Mist, J.A. - Memorandum containing recommendations for the form and
administration of government at the Cape of Good Hope, 1802, with an English
version by Miss K.M. Jeffreys, B.A., and a preface by S.F.N. Gie, Ph.D. 1920.
Out of print.
4. Mentzel, O.F. - A geographical-topographical description of the Cape of Good
Hope. Translated from the German by H.J. Mandelbrote, M.A., LL.B. Part I.
1921. Out of print.
5. Collectanea, Vol. I. - With a preface by C. Graham Botha. 1924. [Contains
Descriptions of the Cape by Ovington, 1693, Beeckman, 1715, Dampier, 1691;
Roger's Description of Natal, c. 1696; Cnoll's Dagregister van een reis naar het
Warme Bad, with an English translation; Dagverhaal wegens de reis naar 't
Warme Water, opgesteld door Willem van Putten, c. 1710, with an English
translation; letter dated 1708 from John Maxwell to Rev. Dr. Harris; Instructien
gedateerd 30 Maart 1699 door Gouverneur Simon van der Stel; Instructien
gedateerd 19 April 1708 door Commissaris Cornelis Joan Simons.] Out of print.
6. Mentzel, O.F. - A geographical-topographical description of the Cape of Good
Hope. Translated from the German by H.J. Mandelbrote, M.A., LL.B. Part II.
1924. Out of print.
7. The Diary of the Rev. F. Owen, Missionary with Dingaan, together with the
accounts of Zulu affairs by the interpreters, Messrs. Hully and Kirkman. Edited
by Sir Geo. E. Cory, M.A., D.Litt.[Camb.]. 1926. Out of print.
8. The Wreck of the Grosvenor. - Containing a narrative of the loss of the
Grosvenor, East Indiaman, wrecked on the Coast of Caffraria, 1782; compiled
by Mr. George Carter from the examination of John Hynes, one of the survivors,
London, 1791; and Journal of a Journey from the Cape of Good Hope in 1790
and 1791, undertaken by J. van Reenen and others in search of the Wreck of
the Grovenor; a literal translation of the original by Capt. Edward Riou. London,
1792. With a preface by C. Graham Botha, M.A. 1927. Out of print.
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