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Vrijdag den 13 Maart 1739, voormiddags.

Alle present, behalven den E. soldijboekhouder, Cornelis Eelders.

Deese vergadering hierom expresselijk belegd zijnde, sijn op heeden daarin verscheenen de Hottentotten
Swarte Booij en Charmant, of alias Titus, vader en zoon, zijnde van de Bosjesmans natie, Vulcanus, Plato en
Arisie, capiteijns of hoofden van de Kleijne, en Gaaren, capiteijn van de Groote Namacquas, dewelke de
volgende klagten sijn koomen inbrengen, namentlijk:

Swarte Booij en Charmant verclaren dat zij in het gepasseerde jaar 1738 voor den ploegtijd met tien
Europeanen, die zij noemen te weesen Willem van Wijk, [1] Lodewijk Putter, [2] Hendrik Ras, [3] Matthijs
Willemsz, Jacob Swart, [4] Frans Campher, [5] Andries van der Walde, [6] Sijbrand van Dijk, [7] Augustus
Lourense en Jan Goes, voorsien van thien wagens, beladen met kruijt, loot, ijser, cooper, craalen, tabacq,
messen en andere snuijsterijen, mitsgrs. eenige Hottentots, sig begeeven hebben na de Kleijne Namacquas,
alwaar de voorseijde Europeanen eenig vee geruijld en onder het opsigt van den Hottentot Jantje gelaten
hebben; dat zij vervolgens in geselschap van eenige andere Kleijne Namacquas Hottentots voortgetrocken zijn
na de Groote Namacquas, en sig ter needer hebben geslaagen bij de corael van den cap. van die natie, met
denwelken zij inmiddels nog bij hun gekreegen hebbende den burger Pieter de Bruijn, die uijt was geweest om
elephanten te schietten, [8] sig omtrent een maand lang in de ruijling van vee hebben beesig gehouden, en dat
inmiddels den landbouwer Willem [van] Wijk na der Hottentotten wijse een nabestaende van gemelten capn.
der Groote Namacquas getrouwt en sig bij dat geval in alles als een Hottentot gedraagen en gekleet heeft.

Dat zij na verrigtinge deeser saaken sig van die coraal verwijdert, en niet ver van deselve needer geslaagen
hebben, als wanneer dikwilsgenoemde Europeanen (uijtgesondert Pieter de Bruijn, die na het bosch was
gegaan om sweepstocken te soeken) de bij sig hebbende Hottentots hebben geordonneert na de coraal der
Groote Namacquas, alwaer zij bevoorens geruijld hadden, te rugge te keeren om de daarin zijnde Hottentots
dood te schietten [9] en het overige vee te rooven, het geen gedagte Hottentots, dewelke ten dien eijnde door
de Europeers met geweer, kruijt en loot voorsien waaren, genoodsaekt zijn geweest te doen, sulx dat zij
Hottentots 's morgens voor dag bij die coraal gekomen zijnde, soo als het begon te ligten op alles wat daarin
was, soo mannen, vrouwen als kinderen, vuur gegeeven, eenige derselver doodgeschooten en het vee geroofd
en weggedreeven hebben. Dat de voors[e]ijde Europeanen daarop met haar na huijs zijn gekeert en
onderweegen nog wel eenig vee van andere Hottentotten hebben geruijld, dog sonder egter i[e]mand meer te
beschadigen, mitsgrs. dat zij het door hun geruijlde en geroofde vee bij hunne te rug komst in de clooven van
het gebergte hebben verschoolen, sonder aan de meede geweest zijnde Hottentots volgens hunne gedaane
beloften iets daarvan te willen geeven, dewelke hierom hebben geresolveert alles te koomen aanbrengen, soo
als zulx bereijts aan den land−drost door haar gedaan is en nu aan deese Regeering selve komt te geschieden.

Plato, Vulcanus en Arisie confirmeeren dit alles betreffende de ruijlingen der Europeers soo met haar als de
Groote Namacquas, en betuijgen ook van de Hottentots hunner natie die meede op die togt geweest zijn, bij
hunne te rug komst te hebben gehoort dat seeven Hottentotten van de Grote Namacquas coraal sijn
doodgeschooten geworden; seggende vorders dat in het laatst van de gepasseerde maand Januarij, of in het
begin van de daaraanvolgende maend Februarij, den Hottentot Keijser met meer andere Hottentotten
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woonende bij den landbouwer Hendrik Cruger, [10] onvoorsiens hebben aangedaan de coraal van de
voorseijden Arisie, hebbende als doen een Hottentot van die coraal, neevens de vrouw van hem Arisie dood,
en een kind dat zij op den arm droeg ('t geen nu in vergadering door hem vertoond wierd) door het been
geschooten, rovende vervolgens al het vee, soo van zijne als nog een andere coraal der Kl[e]ijne Namacquas.
Maar hij, zoo als zij hetselve wegdreeven, de andere Hottentots sijner natie te hulp hebbende geroepen,
hebben zij gemelte Keijser en zijne mackers vervolgd en soodanig in het naauw gebragt, dat met agterlating
van een doode, een gequetste, het geroofde vee en bij sig hebbende geweeren de vlugt heeft moeten neemen.

Capn. Gaaren verhaald wijders dat over een geruijmen tijd geleeden eenige Europeanen, voorsien met wagens
en verseld van andere Hottentotten, bij zijn vaders coraal, geleegen bij de soogenaamde Groote Revier, [11]
sijn gekoomen, voorgeevende dat zij van de groote capiteijn van de Caab waaren uijtgesonden om elephanten
te schietten [12] en vee te ruijlen, waarom desselfs vader haar met alle soorten van beleeftheeden bejeegent en
een goede quantiteijt vee aan haar in der minne verruijlt, ja met leevensmiddelen en slagtvee geduurende haar
aanweesen voorsien en onderhouden heeft, geevende bovensdien een jonge Hottentottin van desselfs
parantagie [13] aan een deeser Europeers, om daarmeede op haare wijse te kunnen trouwen; dog dat gemelte
Europeanen dus alles verkreegen hebbende wat zij konden begeeren, in der stilte sonder afscheijd te neemen,
vandaar vertrocken zijn, waarom zijn vader, bang hier over wordende, voorneemens was haar nog eenige
tabitjes beesten na te senden; maar dat zij, soo als hij dit meijnden te doen, daags na het vertrek der Europee'rs
met het aanbreeken van den dag in haar coraal wierden aangetast door de Hottentotten die de voorseijde
Europeanen bij sig hadden, die alle met snaphaanen waaren gewaapent; als wanneer zijnen vader, capn. Gal
gent., door den Hottentot Keijser en desselfs broeder, genaemt Anp, door den Hottentot Claas Cok, neevens
nog [14] ses andere van haar coraels volk doodgeschooten wordende, al haar nog overig gebleeven zijnde vee
met eenen wierd weggenoomen, en dat hij derhalven met veel moeijte en niet sonder verhindering hem en zijn
bijhebbende volk door deese en geene landbouwers op den weg aangedaan, genoodsaekt geweest was op te
koomen en zijne klagten teegens deese hem sonder eenige de minste reedenen of oorsaak aangedaanen
overlast, in te brengen.

En gelijk aan gemelten capn. Gaaren hierop vertoond wierden de landbouwers Matthijs Willemsz [15] en
Pieter de Bruijn, [16] die nu eenigen tijd ten deesen Casteele in arrest zijn gehouden, betuijgden hij deselve
wel te kennen, en dat dit zijn twee van die Europee'rs dewelke in desselfs land bij zijnen vader geweest
waaren.

Waarop wijders over deese saaken met aandagt geraadpleegt sijnde, goedgevonden is dat men deselve door
den provisioneel fiscael, Johannes Needer, vermits de absentie en occupatie van den land−drost, Pieter
Lourensz, nader sal doen ondersoeken, en behoorelijke verclaaringen daarvan inwinnen. [17] Inmiddels dat
den voormelden capn. Gaaren onder 's Comps. bescherminge genoomen en dat aan hem volgens gebruijk 's
Comps. weegen een rotting als capiteijn sijnes volks sal gegeeven worden; zijnde hem met eenen aangesegd
dat de voorseijde ruijlingen en gepleegde disordres sonder kennis en teegens de ordres deeser Regeeringe sijn
geschied, en dat daarom al het vee dat men agterhaalen kan, 't geen van hem op deese onbetamelijke wijse
afgenoomen is, aan hem en de sijne sal worden weeder gegeeven; met al hetwelke hij Gaaren seer vergenoegd
zijnde, boovensdien aengenoomen heeft d' E. Comp. bij voorkoomende geleegentheeden alle diensten die in
desselfs vermoogen zijn, in zijn land te sullen toebrengen. Sullende laa[t]stelijk deese menschen geduurende
haar verblijf hier ter plaatse van kost, tabak en een w[e]ijnig arak behoorelijk onderhouden en voorts bij haar
vertrek met een gering presentje van coraalen &a. weeder na haar land te rug gesonden werden.

Aldus geresolveerd ende gearresteerd in 't Casteel de Goede Hoop, ten dage en jaare voorsz.
D. V. D. HENGHEL.
HK. SWELLENGREBEL.
J. T. RHENIUS.
NS. HEIJNING.
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CL. BRAND.
R. TULBAGH. Rt. en Secrets.
MNS. BERGH.

Notes:

[1] Daar was in 1739 drie Willem van Wyks aan die Kaap. Willem Willemsz van Wyk was waarskynlik die seun van Willem van Wyk
en Catharina Hillebrandt. Hy is in 1729 met Johanna Catharina Campher getroud en het in 1746 hertrou met Hendrina Monk. Sy
testament is op 25.1.1756 by die weeskamer ingedien. Die ander twee Willem van Wyks is albei ongetroud oorlede. Willem, die seun
van Arie van Wyk van Cornelia Helm, is in 1698 gebore en is in 1771 oorlede, terwyl Willem, die seun van Arie van Wyk en
Anthoinetta Campher, in 1712 gebore is en op 11.2.1774 oorlede is. Aldrie het plase noord van die Olifantsrivier besit. Die feit dat
Willem Willemsz van Wyk met Frans Hendrik Campher se stiefsuster getroud was (kyk voetnoot 83 van 1739 hieronder), laat die
vermoede ontstaan dat dit hy is na wie hier verwys word.

[2] Johannes Lodewyk Putter, 'n seun van Dietrich Putter en Zacharia Visser, was met Anna van der Swaan (1706−24.5.1778) getroud.
Hy is op 4.3.1765 in die Land van Waveren oorlede.

[3] Hendrik Ras (1709−1773), die seun van Nicolaas Ras en Maria van Staden, is op 31.10.1734 met Susanna Senekal (1707−1738)
getroud. Op 22.2.1742 is hy weer met Johanna de Hoog getroud. Toe hy oorlede is, het Ras op die leningsplaas Hazejacht aan die
Olifantstivier geboer.

[4] Jacobus Swart was die seun van Johannes Swart en Zacharia Niemand. Hy is op 29.4.1742 met Elisabeth Pieters getroud.

[5] Frans Hendrik Campher (1713−1785) was die seun van Cornelis Campher en Dorothea Oelofse. Hy is in 1764, op 50−jarige
leeftyd, met Johanna Margaretha Lekkerwyn (Lecrivent) getroud.

[6] Geele Andries van der Walt van Veenwouden in Friesland was as matroos in diens van die Kompanjie toe hy in 1727 na die Kaap
gekom het. Hy is te Vishoek (die huidige Gordonsbaai) in diens geplaas en is in 1730 bevorder tot kwartiermeester. Daarna was hy
agtereenvolgens by Arnoldus Johannes Basson (25.1.1735−27.2.1737), Jan Cornelis Oliver (27.2.1737−18.8.1740) en Jacob Cloete
(sedert 20.8.1740) as kneg in diens, voordat hy in 1745 'n vryburger geword het. Hy is op 16.11.1742 te Stellenbosch met Johanna
Weyers (1724−1767) getroud. Hulle was die ouers van die later bekende komdt. Tjaart van der Walt. Toe Van der Walt in 1757
oorlede is, het hy die plase Uitkyk, Kwaggafontein en Matjiesfontein in die Roggeveld besit.

[7] Sybrand van Dyk was 'n seun van Joost Pietersz van Dyk en Helena Sieuwersz. Hy was drie keer getroud: op 1.11.1733 met Alida
Aletta Brits, daarna op 1.1.1749 met Aletta Nobel, en laastens op 21.3.1751 met Sara de Klerk.

[8] In die Haagse kopie verbeter na schieten.

[9] In die Haagse kopie verbeter na schieten.

[10] Hendrik Krugel (1706−1769), 'n seun van Andries Krugel en Zacharia Visser, het by die Piketberg geboer. Hy is in 1727 met
Maria van der Swaan (1709−1791) getroud.

[11] Die Oranjerivier het onder die vroeë koloniste as die Grootrivier bekend gestaan. Op 17.8.1779 het kol. R. J. Gordon die huidige
naam daaraan gegee.

[12] In die Haagse kopie staan ook schietten.

[13] Parentage, parentagie: bloedverwantskap, persone wat tot dieselfde familie behoort.

[14] Die gekursiveerde woord is in dieselfde handskrif tussen die reëls bygeskryf.

[15] Matthys Willemsz, 'n seun van Gerrit Willemsz en Magteld Cornelisz, is op 13.2.1735 met Johanna van Wielligh getroud.

[16] Pieter de Bruyn (1717−1778) was die seun van Theunis de Bruyn en Justina Cleeff. Hy is op 21.10.1742 met Margaretha de
Villiers (1725−30.3.1785) getroud.

[17] Kyk C. J.344 Kriminele Prosesstukke IV: verklarings, 14.3.1739, pp. 263−266, 14.3.1739, pp. 268−270, 9.2.1739, pp. 272−276 en
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10.2.1739, pp. 278−287.
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