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DIE VOC-SKIP SCHOONENBERG: WAARHEID EN VERDIGSEL
DEEL II: STRANDROOF NA STRANDING IN 1722?
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The VOC Ship Schoon enberg: Fact and fiction
Part II: Beach-combing after shipwreck of 1722?

The VOC ship Schoonenberg ran aground near Cape Agulhas on 20 November 1722.

By embellishing historic rumours that valuables from the wreck had been taken to
Vergelegen, where it disappeared, and by using names mentioned in the records, a
tale of conspiracy, a deliberate shipwreck, buried treasure, murder and cruel justice
was devised and first published by Eric Rosenthal in 1951. The story is still being
repeated, often as historic truth. Copious archival material reveals the radically
different true Schoonenberg story. A previous paper described the stranding of the
vessel and the subsequent investigation by the fiscal into the causes of the disaster.
The Council of Justice found the skipper and his officers guilty of negligence, but
none were jailed. All eventually returned to the Netherlands. This paper deals with
events following the disaster. The Governor and Political Council considered all
possible means of salvaging the cargo, and sent provisions and three missions to the
site of the wreck, the last to burn the wreckage. On order by the Here XVII, the new

fiscal in early 1726 investigated allegations of beach-combing against skipper Van
Soest, in vain. Affidavids were obtained alleging that goods from the wreck had been
offloaded at Vergelegen, but no material evidence substantiated this. Van der Heijde,
owner of the farm, professed complete ignorance. There is no evidence of anybody
being charged for beach-combing. In 1985 cannon, anchors, buckles and glass were
found near Struisbaai harbour. These could be linked to the time of the stranding of
the Schoonenberg.

Key words: beachcombing, Cape Agulhas, fiscal Cornel is Valk, fiscal Cornel is van
Beaumont, Governor Mauritz de Chavonnes, Hendrik Klopper, Jacob (Jacques)
Malan, Jacob van der Heijde, Schoonenberg, shipwreck, skipper Albertus van Soest,
Vergelegen

Die VOC-skip Schoonenberg het op 20 November 1722 naby Kaap Agulhas gestrand.

Deur voort te borduur op historiese gerugte dat waardevolle artikels van die wrak na
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Vergelegen geneem is, waar dit verdwyn het, en deur name wat in dokumente genoem

is, te gebruik, is 'n verhaal van sameswering, 'n doelbewuste stranding, 'n versteekte
skat, moord en wrede straf bedink en die eerste keer in 1951 deur Eric Rosenthal

gepubliseer. Hierdie storie word steeds herhaal, dikwels as historiesjuis. Oorvloedige
materiaal uit die argief vertel 'n radikaal ander ware Schoonenberg-verhaal. 'n
Vorige artikel het die stranding en daaropvolgende ondersoek deur die fiskaal na die
oorsake van die ramp beskryf. Die Raad van Justisie het die skipper en sy offisiere
aan nalatigheid skuldig bevind, maar niemand is tronkstraf opgele nie en alma I is
uiteindelik terug na Nederland. Hierdie artikel beskryf gebeure na die stranding.
Aile bergingsmoontlikhede is deur die Goewerneur en Politieke Raad oorweeg, en
voorrade en drie sendings is na die wrak gestuur, die laaste om dit te gaan verbrand.
Op bevel van die Here XVII het die nuwe fiskaal vroeg in 1726 tevergeefs bewerings
van strandroofteen skipper Van Soest ondersoek. Beedigde verklarings is verkry dat
goed afkomstig van die skip op Vergelegen afgelaai is, maar sonder bevestigende

bewysstukke. Van der Heijde, eienaar van Vergelegen, het van niks geweet nie. Oaar
is geen getuienis dat enigiemand van strand roof aangekla is nie. In 1985 is kanonne,
ankers, glasstukke en gespes wat met die tyd van die Schoonenberg verbind kon word,
naby die hawe van Struisbaai gevind.

Trefwoorde: fiskaal Cornel is Valk, fiskaal Cornel is van Beaumont, Schoonenberg,

Goewerneur Mauritz de Chavonnes, Hendrik Klopper, Jacob (Jacques) Malan, Jacob

van der Heijde, Kaap Agulhas, skipper Albertus van Soest, stranding, strand roof,
Vergelegen

Aanloop

Die VOC-skip Schoonenberg het op sy terugvaart van Batavia na Nederland in die
vroee oggendure van 20 November 1722 in goeie weer aan die Suid-Kaapse kus op
die rotse geloop. Die belangrikste menslike oorsaak van die ramp was die versuim
om gedurende die nag dieptepeilings te doen. Die bemanning van ongeveer 110 het
almal behoue aan land gekom. Fiskaal Cornel is van Beaumont het die stranding

deeglik ondersoek en die Raad van Justisie het skipper Van Soest en sy offisiere
op 11 September 1723 aan nalatigheid skuldig bevind en gevonnis. Niemand het
tronkstraf gekry nie en al die bemanningslede is mettertyd terug na Nederland. Hierdie

gebeure is volledig in ' n vorige artikel beskryf.1

Daardie artikel verwys ook pertinent na die "alternatiewe geskiedenis" van

die Schoonenberg met die sentrale tema van 'n sameswering tot strandroof, wat Eric

J.G. Malan, Die VOC-skip Schoonenberg: Waarheid en verdigsel Deell: Die Stranding van 1722, S
A T;'dskrifvir Kultuurgeskiedenis 27( 1),2013, pp. 65-88.
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Rosenthal in 1951 gepubliseer het.2 Oat hierdie verhaal van 'n doelbewuste stranding
en wrede strawwe vir die skipper en sy medepligtiges 'n verbeeldingsvlug is, is aan die
hand van dokumentere bronne uit die argiefbewys. Maar wat het na die stranding van
die skip se vrag geword? Oaar kon sekerlik geleentheid gewees het om van die goed te
verduister. Die Here XVII se latere bewerings dui daarop dat gerugte in omloop was
dat dit wel gebeur het.3 Hierdie artikel beskryf die pogings om die vrag te berg, en die

ondersoek, meer as drie jaar later, na strandroof wat die skipper sou gepleeg het.
Dit was Albertus van Soest se tweede retoervaart na die Ooste as skipper. l'y1et

die uitvaart met sy vorige skip, Hopvogel, het hy van 18Desember 1716 tot 9 Januarie
1717 aan die Kaap vertoef, en met sy terugvaart van 5 Maart tot 19 April 1720. Met
die uitvaart van die Schoonenberg was hy weer van 11April tot 10 Mei 1722 aan die
Kaap.4 Dit is dus heel moontlik dat hy van die Kaapse burgers, en veral Jacob van
der Heijde,5 wat die kontrak met die Kompanjie gehad het om vleis aan die skepe te
voorsien,6 goed leer ken het.

Die 800t Schoonenberg het Batavia op 26 September in die geselskap van nog 'n

VOC-skip, die Anna Maria, verlaat. Volgens die skipper se Skeepsjoernaal (Figuur 1)
het hy 110 manne, 28 kanonne en onder meer die volgende handelsware aan boord

gehad: koffie, tee, suiker, peper en sapan-hout ( 'n donkerrooi lndiese houtsoort wat

vir die maak van rooi veri gebruik is).7Die waarde van die handelsware was 294 368
gulden, effens meer as die van sy vorige vrag (261 211 gulden) en die van Van Soest
se vorige skip, Hopvogel, se vrag (264 524 gulden); dus niks uitsonderliks nie.8 Die
twee skepe het saam die lndiese Oseaan oorgesteek totdat hulle mekaar op 5 November
verloor het. Terwyl die Schoonenberg langs die kus van suidelike Afrika gevaar het,
het sy matrose op 17, en weer op 18 November, 'n seil suidoos van hulle gesien en
aangeneem dat dit die van die Anna Maria was, maar die twee skepe het nie verdere
kontak gehad nie.9

E. Rosenthal, The treasure of Vergelegen, in The hinges creaked, true stories of South African treasure
lost andfound (Kaapstad, 1951), pp. 5-10.
Kaapse Argiefbewaarplek, Kaapstad (hierna KAB), C419 Inkomende Brieven, 16 Jan.-19 Feb. 1726,
pp. 99-102 en p. 112.
J.R. Bruijns, FS. Gaastra & I. Schoffer, Dutch·Asiatic shipping in the Seventeenth and Eighteenth
Centuries (The Hague, Netherlands, 1979, 1987)
Ander vorme van die naam in argiefdokumente is Van der Heiden (skaars) en Van der Heijden (deur
die sekretaris van die Politieke Raad gebruik). Hy teken selfsy naam deurgaans as Van der Heijde.
KAB C63, Resolusies van die Politi eke Raad, 1723-02-23, pp. 89-111 en C64, pp. 2-25.
KAB CJ646, Process Stukken Van Soest wegens vergaan van Schoon enberg, 1722, Skeepsjoernaal,
p. 135.
J.R. Bruijns, FS. Gaastra & I. Schoffer, Dutch- Asiatic shipping in the Seventeenth and Eighteenth
Centuries (1979, 1987)
KAB CJ646, Process Stukken Van Soest wegens vergaan van Schoonenberg, 1722, Skeepsjoernaal,
pp.158-17I. .
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12 KAB C61, Resolusies van die Politieke Raad, 1722-11-26, pp. 35-39.
13 KAB YC22, Yerbatim Copie 22, 1722-11-28, pp. 180-181.
1< KAB C2438, Attestatien, 1722: 1723, pp. 244-259.

om met 'n vaartuig naby die wrak te kom of iets daaruit te berg. Volgens Valk was
die vaartuie onder sy beheer, ZeeJandia en d' Postloper, in elk geval te oud en swak
om so 'n taak te onderneem. 12

Op 'n deinserige Saterdag, 28 November, was Bergh in die Kaap om te

rapporteer. Die manskap wat na Kaap Agulhas uitgestuur is, het die treurige nuus
bevestig dat die Schoonenberg daar gestrand het Die opper- en onderstuurman, die
derdewaak en nog 84 van die bemanning was reeds op weg na die Kaap. Skipper

Van Soest, boekhouer Paulus Augier en 20 manne het by die wrak gebly met }TIin
lewensmiddele tot hul beskikking.13

Die Goewerneur het dadetik 'n delegasie bestaande uit sy sekunde, lan de la
Fontaine, die sekretaris van die Politieke Raad, Adriaan van Kervel, en Cornel is
Valk gestuur om in die koelte van die nag na Hottentots-Holland te vertrek en, indien

nodig, verder oor die berge na die gestrande skip te reis om na die mense en na die

belange van die Kompanj ie te gaan omsien. Volgens hul breedvoerige verslag aan die
Goewerneur14 het die delegasie die volgende oggend halfdrie van die Kasteel vertrek.

Van die plaas Welmoed naby Stellenbosch het huJle 'n boodskap vooruitgestuur na
die skeepsoffisiere, wat intussen saam met die matrose deur Philip Morkel op sy plaas
Onverwacht versorg is, om huJle by die huis van Jacob van der Heijde op Yergelegen
te ontmoet Om drieuur die middag was hulle daar.

Die offisiere het eenparig bevestig dat dit "een volstrekte Onmogetijkheijt" was
om die skip met enige vaartuig te bereik of iets daaruit te red. Die "zwaare zee" en

"kragtige brandings" het reeds die skuit verpletter en die boot se tou gebreek en dit op
die strand gegooi. Hulle was wonderlik gelukkig om met hulle tewens daarvan afte

kom. Die hele agterskip was at weggeslaan. Die delegasie het geoordeel dat met so 'n
voJledige verslag, dit nie vir huJle nodig was om oor die berge na die wrak te reis nie.

Die offisiere het verder gese dat, toe hulle daar weg is, die 20 manne op die
strand net 'n kwart leer (150 f) water oorgehad het, en dat dit onbekend was of daar

rond vars water te kry is. Te ete was daar twee vate gort en drie lewendige varke,
"Tot behoudenis van de zielen" is landbouers Jacob Malan(g) ('n buurman van Van

der Heijde) en Gerrit Romond "seer Land kundig sijnde" deur die delegasie versoek
om dadelik met Malan se wa 'n bietjie brandewyn, twee mudsakke meel, lee vate om

anderkant die berg met vars water te vul, en twee slagbeeste na die skipbreukelinge

te neem. Van der Heijde het die beeste voorsien wat tot daar voor die wa ingespan en
dan geslag kon word. Die wa het die volgende dag vertrek en 'n dekkende brief van
die delegasie "Aan d' Manhaften Schipper Atbert van Soest" saamgeneem.

--.•_--
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Figuur 1:lnskrywing in Skeepsjoernaal van skipper Van Soest met sy vertrek

uit Batavia in die geselskap van die Anna Maria op 26 September 1722.
Die Schoonenberg se bemanning, bewapening en skeepsvrag word vermeld.

(KAB CJ646, Proces Stukken Van Soest wegens vergaan van Schoonenberg,
1722, Skeepsjoernaal, p. 135)

10 KAB C1951, Dagregisters van die Politieke Raad, 15 Julie tot 31 Desember 1722, pp. 83-84.
II KAB C407. Inkomende Brieven, 1722-1724, p. 295.

Die Goewerneur kry die tyding van die stranding

Die Kaap het die eerste tyding van die ramp gekry toe die Anna Maria die middag
van 24 November 1722 Tafelbaai binnegeseil het. Tot sy "sensible droefheijd" het
Goewerneur Mauritz de Chavonnes van die Anna Maria se skipper, Cornel is Fret,
verneem dat hy die "kostelijke Retourschip Schonenbergh op het Rifvan Caab Agulhas

teegens de wal op 20 deeser hadde zien aansitten." As gevolg van die onstuimige see
kon geen hutp verleen word nie.10

Die Goewerneur het dadelik 'n opdrag aan landdros Martinus Bergh van

Stellenbosch gestuur om dringend iemand wat daardie omgewing ken, te laat vasstel
wat die toestand is, hoe ver die wrak van die strand is en watter hulp benodig word.
Bergh het die volgende dag geantwoord dat hy werk maak van die opdrag. II Die dag
daarna, 26 November, het die Goewerneur die Politieke Raad byeengeroep en oor die
gebeure ingelig. Skipper Fret en skipper en ekwipasiemeester (amptenaar in bevel van
uitrusting van skepe) Cornel is Yalk is ingeroep. Albei het gemeen dat, vanwee die
onstuimige see en hewige branders in daardie omgewing, dit onmoontlik sou wees

-
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Die delegasie het ook opdrag gegee dat die skipbreukelinge wat op Morkel se
plaas was, na die Kaap moes gaan. Die aand na die gesprek met die offisiere het hulle
'n verslag en versoek om verdere instruksies aan die Goewemeur gestuur, wat dit die
volgende dag, 30 November, aan die Politieke Raad voorgele hetY

Die besluite van die Politi eke Raad is dieselfde dag per brief na hulle

teruggestuur. Hul optrede is goedgekeur. De la Fontaine en Van Kervel moes terugkeer
na die Kaap; Valk en die sekretaris van Stellenbosch, Johannes Pleunis, moes so gou
doenlik na die strand gaan waar Van Soest horn bevind. Valk moes die toestand van
die wrak noukeurig inspekteer en daaroor verslag kom doen, en Pleunis en Augier

moes sorg dat die Kompanjie se skeepsdokumente na die Kaap gebring word. Skipper
Van Soest en die manne wat nog by horn was, moes by die gestrande skip vertoef.
Daar moes toegesien word dat die nodige lewensmiddele na hulle gestuur word.

'n Wa van Van der Heijde is vir Valk en Pleunis se tog gereed gemaak en met
proviand en drinkwater gelaai. Op 2 Desember het hulle vertrek en 'n afskrifvan die
Goewerneur se opdrag, en nog'n briefvan die delegasie aan Van Soest, saamgeneem;

hy moes proviand soos nodig van Van der Heijde aanvra. Hulle het ook aanbeveel dat
hy by die eerste gepaste geleentheid die Goewerneur en Raad skriftelik inlig hoe dit
met die skip en met horn en sy manskappe gesteld is. De la Fontaine en Van Kervel

is op Vrydag 4 Desember terug na die Kaap.16

Eerste sending na die ramptoneel

Die dagverhaal van Valk en Pleunis se tog na die wrak van die Schoonenberg, deur
laasgenoemde neergeskryf, is 'n merkwaardig grafiese reisbeskrywing.17 Wat hier
volg, kom daaruit, behalwe waar dit spesifiek anders aangedui word (Figuur 2).

Om nege-uur die oggend is hulle met die wa en "bijhebbende volk" van
Vergelegen afweg. Die middag was hulle onder die steilte van die Hottentots-Holland
kloof. Hier het hulle 'n uur of vier vertoef en vars osse ingespan; vyfuur was hulle

op die berg en tienuur die aand by die Palmietrivier, waar hulle tent opgeslaan het;
'''t was den ganschen dag onheijdelik heet geweest."

Die volgende oggend was die lug swaar betrokke. Hulle het die wa gepak en na

"Knoflooks Craal" gereis, daar 'n rukkie vertoef, en twee uur later by "Houw hoek"
verbygegaan. Die wapad na '''t Warme badt" (Caledon) is letterlik links laat Ie en
hulle het omtrent twaalfuur by die verlate veepos van Wessel Pretorius aan die "Boter
rivier" aangekom. Die osse is 'n rukkie laat wei, hulle het iets geeet en gedrink, en om

15 KAB C61 Resolusies van die Politieke Raad, 1722-11-30, pp. 40-52.
16 KAB C2438, Attestatien, 1722-1723, pp. 244-259.
17 KAB C2438, Attestatien, 1722-1723, pp. 226-229.
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Figuur 2: Roete wat deur die drie sendings gevolg is van Vergelegen na die
wrak. Die afstand van die Kaap na Vergelegen was omtrent 50 km

en van daar af na die wrak, net minder as 200 km
(Kaart deur Jimmy Herbert, Somerset-Wes, Mei 2013

eenuur verder gereis. 'n Sterk suidoostewind het die wolke uitmekaar gewaai sodat die
lug helder geword het. Sonder die wind sou dit "onverdraaglik heet" gewees het. Die
middag vieruur het hulle halt geroep aan die seestrand by 'n groot vlei "welke plaats
wegens 't continuele gedruijs der zee, zoo ons volk zeijde, Onrust genaamt word."
Hulle het tent opgeslaan en oorgebly. In die suidooste het hulle 'n "uijtsteekenden
hoek" gesien, wat volgens die kaart wat Valk geraadpleeg het, "Caap Auguilhas" moes

wees. (Dit was waarskynlik Danger Point; Kaap Agulhas Ie heelwat verder oos.)

Vrydag die 4de is die wa met dagbreek gepak en van omtrent vieruur die oggend
af het hulle al tussen die voet van die berg en die seekus getrek. Waar hulle deur die

Onrusrivier is, het die wadrywer op 'n kortsteelpiek (injanteriewapen) afgekom. Die
suidoos wat die hele nag "vehement" gewaai het, het met sonsopkoms bedaar; "dit

beloofden ons een heeten dagh". By die Mosselrivier het hulle die osse 'n uur lank
laat wei en later die voormiddag by die Kleinrivier-vlei aangekom wat van visse en
voels gewemel het. Die wa het langs die duine op die strand getrek. Tot laat in die

middag was dit ondraaglik warm, maar al het die trekosse byna van dors versmag,
kon hulle nie uitspan nie omdat daar geen water was nie. Omtrent vyfuur het 'n swaar
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misbank uit die see opgetrek en met sononder was hulle by die groot renosterbos op

die plaas van Hendrik Klopper aan die "Uijle Craal"-rivier.
Hier het hulle dertien matrose van die Schoonenberg aangetrefwat die vorige

Woensdag van hulle Skipper weg is en die oggend daar aangekom het. Hulle het gese

dat hulle moes vertrek omdat daar maar net 'n halwe leer (500 () water oor was. Van
Soest en die ander, onder meer twee "swarte jongens", is in 'n redelike toestand by
die tent gelaat. Valk en Pleunis het die matrose beveel om so gou moontlik na hulle

Skipper terug te keer, waarteen hulle ernstig beswaar gemaak het. Sommige het selfs
gese dat kom wat wil, hulle gaan nie terug nie; hulle is ook nie daartoe in staat nie.

Met dagbreek was die mis nog dik, en later het dit'n bietjie gereen. Hulle het die

wa ingespan en om vyfuur vertrek. Hendrik Klopper het vir hulle agt vars osse gegee.
Hulle het ook 'n vryswarte, Martin Hendrix, as gids saamgeneem omdat hulle "volk"
nie die pad verder geken het nie. Die wapad het geeindig en hulle was genoodsaak
om 'n olifant-voetpad deur die ruie veld te volg. Dit het hulle omtrent elfuur by die
"Buffels jagt" gebring waar hulle die beeste laat wei en middagete geniet het. Die
"volk" het aan die voet van die berg vier elande gesien, wat hulle gewaar het en "op
klauwterende" teen die berg uit is. Om twee-uur is hulle verder. 'n Suidwestewindjie
het dit 'n aangename middag gemaak. Met sononder was hulle by die berge van die
"Zoetendaals valleij" waar hulle hul tent by die strand opgeslaan het. Met skemer het
die "volk" onder die berg na drinkwater gaan soek en op 'n vars fontein afgekom.

Op Sondag 6 Desember "verscheen aurora aan een gantsh helder uijtspansel."
(Kon dit werklik 'n aurora australis gewees het? Miskien was dit die gloed van die

veldbrand waarvan hulle later gepraat het.) Hulle het om sesuur van die rusplek

vertrek en omtrent tienuur by drie groot soutpanne verbygegaan (waarskynlik onder

meer die op Springfield naby Brandfontein, wat teen die middel van die vorige eeu

steeds benut is en waar die manne van "warme bad" 'n paar dae tevore moontlik

ook sout gekry hetl8) en 'n halfuur by die Soetendalsvlei vertoef, vanwaar hulle die
gestrande skip, wat na gedagte nog 'n twee uur van hulle af was, kon sien. In die
rigting van die skip was 'n veldbrand en hulle het daarop afgery. 'n Olifant het geskrik

toe hy hulle gewaar, en was in 'n oogwink buite sig.
Om eenuur was hulle by Van Soest, wat hulle met trane in die oe verwelkom

het. Hy en Augier was met pistole gewapen en by hulle was 'n paar matrose en
twee "swarte jongens." Jacob Malan(g) se ossewa, wat in die voormiddag met 'n

bietjie lewensmiddele aangekom het, was ook daar. Die briewe is aan die skipper
oorhandig, wat, nadat hy dit gelees het, gese het dat tweederdes van die skip se vrag
nog onbeskadig is en geberg kon word. Indien die Goewerneur en Raad dit wou doen
moet hulle vir hom 'n kwartiermeester met twaalf matrose stuur. Sy eie skeepsvolk i~

" KAB CJ646, Proces Stukken Van Soest wegens vergaan van Schoonenberg, J 722, p. 177.
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te ongehoorsaam en moedswillig. Hulle het kiste en pakke oopgebreek en die meeste

waardevolle goed wat hulle aangestaan het, vir hulle gevat.
Die Kompanjie se papiere is aan Valk en Pleunis oorhandig wat dit in seildoek

laat pak het om saam terug te neem. Skipper Van Soest wou met ekwipasiemeester

Yalk na die skip vaar, maar weens die "holle" see en die branders wat teen die skip
slaan, het laasgenoemde dit nie raadsaam geag nie. Pleunis en Augier het die middag

sesuur met die wamet dokumente vertrek en die aand by die Soetendalsvlei oorgebly.
Yalk en die ander wa het by die tent agtergebly.

Die volgende oggend het Valk met sy wa gekom en om nege-uur het hulle ve~der
gereis. Hulle het tien van die manne wat hulle die vorige Vrydag by Klopper gekry

het, op pad terug na die skip teegekom. Die ander drie was glo te swak en vermoeid
om saam te kom. Die aand sononder het hulle tent opgeslaan by 'n klein riviertjie aan
die strand tussen die Soetendalsvleiberge en Buffeljagts.

Dinsdag die 8ste het hulle om vieruur die oggend onder'n betrokke lug vertrek en

die middag eenuur Klopper se plaas bereik. Die drie manne wat "wegens vermoeijtheid
zoo zij zeijde" daar agtergebly het, het belowe om die volgende dag na die skip te
begin terugstap, en Klopper is gevra om hulle nie langer te huisves nie. Die wolke het
geleidelik saamgepak en ' n paar druppels reen het uitgesak. Van vyfuur die namiddag
het hulle die nag deur gery totdat hulle die osse om twee-uur by die Mosselrivier kon
uitspan en hulle agter 'n groot bos te ruste begeef. 'n Roofdier wat die nag onder die
beeste gekom het, is met skote, geraas en die maak van vuur verdryf.

Die volgende oggend het hulle gesien dat vyf van die trekosse gekwes was,
maar nie dodelik nie. Om nege-uur is hulle verder en het vroeg die agtermiddag by
die Botrivier-vlei aangekom en daar oorgebly. Yieruur die volgende oggend is hulle
weer onder 'n betrokke lug op pad. Hulle het 'n rukkie by die Botrivier vertoef en toe
verder gery, yerby Knoflokskraal, sodat hulle drie-uur die middag by die Palmietrivier

was. Twee spanne osse wat vir hulle gestuur was, het hulle in staat gestel om voort
te trek sodat hulle die aand hulle waens kon aflaai (waarskynlik op Yergelegen).

Yrydag die II de was die weer stil en aangenaam en hulle het die heIe dag gerus.

Saterdag voormiddag is hulle verder en die aand tienuur was hulle by die Kasteel.
Hulle het van die wa na die Goewemeur gestap en hulle wedervaringe aan horn
gerapporteer.

Die Goewerneur oorweeg 'n bergingsaksie

Goewerneur de Chavonnes het nie gras onder sy voete laat groei nie. Die volgende
oggend, Sondag 13Desember 1722, na die "predicatie", kom die Politieke Raad vir'n

buitengewone vergadering bymekaar.19 Ter tafel was briewe van Van Soest en Augier

19 KAB C61, Resolusies van die Politieke Raad, 1722-12-13, pp. 88-101.
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gedateer 27 November, wat deur drie manne gebring is wat te voet na die Kaap gekom
het, en Valk en Pleunis se dagverhaal van hulle sending.20

Kennis is geneem dat Valk, Pleunis en Augier die vorige aand met die
skeepsdokumente gearriveer het en die drie is ontbied. Valk en Pleunis het wel na 'n

moeilike tog die Schoonenberg bereik en die gebergde papiere van daar af gebring,
maar Valk kon nie met die boot op die wrak kom nie, "uijt oorsake (soo hij seijde) van
de kragtig aanrollende zee ... en het oogen schijnlijk gevaar ... " Die Goewerneur het
sy misnoe hieroor uitgespreek omdat die inspeksie van die wrak die hoofdoelwit van
die sending was, en die onsekerheid oor die toestand van die vrag nou voortduur. Die
bewering in Van Soest se brief dat 'n groot deel van die vrag droog en onbeskadig uit
die wrak geberg kon word, het trouens die onsekerheid verhoog. Valk het om verskoning
gevra dat hy nie aan boord kon gaan nie, maar het volgehou dat hy langer daar sou
moes vertoefhet om 'n goeie geleentheid te kry. Hy glo dat die Kompanjie nie daarmee
gediend sou gewees het as hy sy lewe en die van ander in gevaar sou gestel het nie.

Die Goewerneur moes 'n besluit neem wat aan die een kant sou voorkom dat

die Kompanjie se eiendom deur nalatigheid tot niet gaan, maar aan die ander kant ook
nie die Kompanjie se vaartuie en die mense daarop ligtelik aan gevaar sou blootstel
deur goed te probeer berg wat reeds bederfwas nie. Na deeglike oorweging is besluit
dat Valk en die skippers van die Anna Maria en die Augasta, onderskeidelik Cornelis
Fret en Wouter Brand, kaarte van die plek waar die Schoonenberg Ie, moes bestudeer,

en na aanhoor van die opper- en onderstuurman en derdewaak van die Schoonenberg,
die Raad skriftelik moes inlig of'n vaartuig van die Kompanjie sonder ernstige gevaar
na die wrak sou kon vaar en daar vertoef. Intussen moes die skeepsdokumente na die

sekretariaat gebring word om voor versending na Nederland "gelugt en gedroogt" te
word.

Twee dae later het die Raad weer vergader.21Die verslag van Valk, Fret en Brand

is voorgele. Hulle ag dit onmoontlik om die wrak te nader sonder ernstige gevaar
om skipbreuk te ly. Die wrak is blootgestel aan die volle krag van die oseaan van die
suidweste tot die ooste. Ook genotuleer is 'n verklaring deur Valk, Fret, Brand en Van
der Schilde wat gevra is om vas te stel of die galjoot de Postlooper, wat in Tafelbaai
was, in staat sou wees om die reis na die wrak te onderneem. Hulle bevinding was dat

die houtwerk van die hele skip van binne verrot en verweer was, en dat die vaartuig
dus nie vir die reis geskik is nie. Wanneer dit na Saldanhabaai of Robbeneiland seil,
moes water uitgepomp of uitgeskep word om dit vlot te hou.

Die Raad het kennis geneem van die bevinding. Die hoeker Zeelandia wat, vir
'n onbepaalde tyd na Saldanhabaai en Dasseneiland is om traan te gaan haal, was
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volgens vroeere verklarings van skippers in net so 'n swak toestand en sou ook nie
die vaart kon onderneem nie. Bowendien was die manne nie gekwalifiseerd om die

Kompanjie se vaartuie op sulke buitengewone en gevaarlike missies te gebruik nie.
lnsgelyks was dit volslae onmoontlik om gebergde goedere oor land te vervoer. Die

wrak was op 'n afgelee plek en die roete kon skaars deur lee waens gebruik word.
Uit die drie stuurlui se getuienis oor die toestand van die skip voor hulle vertrek,

kon aangeneem word dat die he Ie vrag nat geword het en bederf is. Die suiker moes
gesmelt en die hele vrag gesak het. Daarteenoor het Van Soest se stelling gestaan dat

tweederdes van die vrag nog droog was en gered kon word. Daar was ernstige rn;,fel
oor hierdie bewering omdat Van Soest nie weer aan boord gegaan het nie en omdat
dit strydig was met die mening van aile ander seelui wat geraadpleeg is. Deur aan

Van Soest se versoek, gegrond op sy twyfelagtige bewerings, gehoor te gee, kon nog
vrugtelose uitgawe by die buitensporige skade wat die Kompanjie reeds gely het,
gevoeg word.

Dit was nogtans die plig van die Raad om, indien enigsins moontlik, die Kompan
jie se goed te berg en te bewaar. Derhalwe is besluit dat nie net 'n kwartiermeester

met twaalf matrose waarvoor Van Soest gevra het nie, maar ook Valk, Pleunis, die drie
stuurlui en die bootsman van die Schoonenberg, en die opper- en ondertimmerman
van die Regering sonder versuim na die wrak sou gaan. Saam met Van Soest moes die
toestand van die wrak en die vrag deeglik nagegaan word. lndien van die vrag geberg
kon word, moes dit dadelik gebeur en moes Valk, Pleunis en die timmerlui daarna
volledig verslag kom doen. Sou die hele vrag bederfwees, moes net die kwartiermeester
en sy twaalfmanne daar bly om oor die wrak te waak, en moes al die ander, insluitend
Van Soest, sy stuurlui en manskappe, na die Kaap terugkom.

Die beslissende sending

'n Week na hulle aankoms van die vorige reis het Valk en Pleunis - wat waarskynlik
soos tevore die die dagjoernaal gehou het22- weer op vertrek gestaan. Saam met die
res van die span het hulle om elfuur die oggend van Saterdag, 19 Desember, met drie
ossewaens die Vergelegen se werfverlaat. 'n "Looper" is by Philip Morkel gelaat om
aankomende briewe oor te bring. Vyfuur was hulle die Hottentots-Holland-kloofuit
en het hulle voortgery tot by die Palmietrivier. Met sonop was hulle weer op pad en
het omtrent tienuur by die Botrivier aangekom. Weens "de brandende sonnenschijn,

en dood stilte" was hulle genoodsaak om die tente op te slaan en tot twee-uur daar te
vertoef. Met 'n "voordeligh" suidoosteluggie kon hulle later voortry. Die aand agtuur
was hulle by die Mosselrivier, waar hulle die nag gerus het.

20 KAB C2438, Attestatien, 1722-1723, pp. 226-229.
21 KAB C62, Resolusies van die Politieke Raad, 1722-12-15, pp. 2-21

22
KAB C2438, Resolutien, 1722-I 723, pp. 269-272.
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Op Maandag die 21ste het hulle sesuur begin trek. Hulle het met mekaar
ooreengekom dat, omdat daar in die duine geen water was nie, almal sonder uitspan

tot by die plaas Uijle Craal van Hendrik Klopper sou ry. Nieteenstaande die feitlik
ondraaglike hitte en die vee wat omtrent versmag het van die dors, was hulle verplig
om deur te druk. Die eerstes het die middag drie-uur die plaas gehaal en die ander
ingewag, wat met sononder baie vermoeid by hulle aangekom het. Hulle het by
Martinus Hendrix, wat hulle op die vorige tog ook gehelp het, 'n wa gekry waarop die

"volk" kon ry. Dit het hulle in staat gestel om dieselfde aand nog agt ure lank voort
te gaan tot by Buffeljagts, waar hulle middernag kon uitspan. Hulle en die "volk" het
die orige stukkie van die nag "in 't woeste wes" deurgebring. Om vieruur die oggend
is hulle vort en het die aand agtuur onder die berge by Soetendalsvlei uitgespan.

Woensdag die 23ste het aangebreek met 'n sterk noordwestewind en motreen.
Hulle het om sesuur vertrek en was elfuur by skipper Van Soest. Nadat hulle opdrag
aan horn voorgelees is, het hy gese dat sy skip nog in dieselfde toestand was as toe

Valk en Pleunis daar weg is, en dat wat die berging van die vrag betref, hy by sy
vorige standpunt bly. Die boot is gereed gemaak om na die wrak te vaar, maar die

deining was te hoog. Hulle het hulle tente by die strand laat opslaan en die waens na
Soetendalsvlei teruggestuur, omdat by die strand geen water vir die vee was nie; die
"volk" moes elke oggend vir hulle 'n halfleer (500 f) drinkwater bring. Die volgende

dag was windstil, maar die deining was steeds te hoog.
Op Vrydag die 25ste was die weer goed en is almal met die boot na die skip. Hulle

het alles deeglik bekyk en weer om elfuur by hulle tente voet aan wal gesit. Skipper
Van Soest wou nie saam teruggaan nie en is alleen aan boord gelaat. Die middag het
hulle die boot met die stuurlui en boots man en 'n briefie gestuur om die skipper aan
wal te bring en sake op 'n end te kry. Nadat hy om vieruur aan land gekom het, is die
verklaring wat reeds deur al die ander onderteken was, aan horn voorgelees en is hy
gevra om ook te teken. Hy het eers ja gese, maar nadat hy dit herlees het, gese "dat hy
die donder van teeken had, en in ons aile scheet." Hulle het horn gevra ofhy 'n ander

mening het, waarop hy "nee" gese, en na nog 'n paar skelwoorde uit die tent geloop
het. As gevolg hiervan was dit nie moontlik om die verklaringvolgens opdrag na die
Goewemeur te stuur nie. Daar is eenparig besluit om die volgende dag na die Kaap
te vertrek. Die manskappe van die skip wat nog daar was, is gelas om hulle ook vir
die reis gereed te maak.

Skipper Van Soest se skeepsjoernaa(23 het sy eie weergawe van hierdie gebeure.
Die aankoms op 23 Desember van vier waens met Valk en sy delegasie om te kom
vasstel wat die toestand van die vrag is, word vermeld. Hy merk op dat hy baie bedug

23 KAB CJ646, Proces Stukken van Soest wegens vergaan van Schoonenberg, 1722, Skeepsjoernaal,
pp. 182-185.
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was dat niks van die vrag meer geberg sou kon word nie omdat "het schip nuw al
3 springe tijen hadde uijtgestaan." Die derde was juis daardie dag. Hulle het nie so
maklik op die 25ste aan boord gekom nie omdat die see by die wrak sterk was. Die

skip het treurig gelyk. Die "rebelle" het al die luike oopgegooi sodat die water deur

die hele romp gespoel het. Die delegasie het die luike van die groot ruim oopgemaak
en gesien dat alles tot bo nat was. Die paar bale en kiste wat oopgemaak is, was

heeltemal bederf.Die skipper en die Kompanjie se kiste, kaste en "bestelgoeden" was
alles deur die belhamels oopgebreek en geplunder. Die middag is hulle aan wal, het
'n verslag oor hulle bevindings opgestel en besluit om die volgende more te vertrek.
In die beedigde verklaring gedateer 25 Desember, met die plek aangegee as "in 't

verongelukte 'S Companjie's Schip Schoonenberg," word gese dat die afvaardiging
noukeurig inspeksie gedoen het. Die skip is so stukkend geslaan dat water bo en onder
daardeur spoel, en is ook in die middel uitmekaar gebars. Dit het veroorsaak dat die
hele vrag nat en bederf is, sodat niks geberg kan word nie.24

Die volgende oggend nege-uur het hulle, met skipper Van Soest, die terugreis
begin. Die kwartiermeester en twaalfmatrose wat van die Kaap afsaamgekom het, is
agtergelaat met instruksies om nie aan boord te gaan nie en tot verder opdrag daar te

vertoef. Met sononder is tent opgeslaan tussen die Soetendalsvleiberge en Buffeljagts.
Met dagbreek die volgende dag was hulle weer op weg en het vieruur die agtermiddag
op Uijle Craal aangekom. Agtuur die aand het hulle voortgetrek tot hulle die volgende
oggend sewe-uur by die Mosselrivier kon uitspan. Hulle het tot tienuur vertoef en toe
verder getrek; met nog 'n uur son kon hulle laat tent opslaan by die Botrivier.

'n Afsonderlike inskrywing meld dat die oggend voor hulle vertrek van die

Mosselrivier, 'n spesiale boodskap aan die Goewerneur gestuur is waarby die verklaring
oor die skip ingesluit was. Skipper Van Soest het dit die vorige aand mede-onderteken.
Voordag op Dinsdag die 29ste het hulle die tog voortgesit tot by Knoflokskraal, waar
hulle die beeste laat wei het. Die ossedrywer het gerapporteer dat vier osse op Houwhoek
geval het en nie weer in staat was om op te staan nie. Hy is aangese om tot die aand
met die trop daarte bly sodat hulle na 'n bietjie rus kon herstel. Hulle het die volgende

voormiddag verder gery en die namiddag omtrent vyfuur op die werfvan Vergelegen
aangekom. Almal het die volgende dag gerus. Op Oujaarsdag het hulle die oggend
nege-uur na die Kaap vertrek en was die aand elfuur daar.

By die Politieke Raad se vergadering van 5 Januarie 1723 is die verslag oor
die toestand van die wrak en vrag ter tafel gele en genotuleer.25 Goewerneur de

Chavonnes het gese dat dit heeltemal duidelik was dat n6g van die skip, n6g van
die vrag iets nuttigs te berg was. Nou moes oorweeg word wat met die ongelukkige

'4 KAB C2438, Attestatien, 1722-1723, p. 280.
25 KAB C2438, Attestatien, 1722-1723, p. 280.
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vaartuig moet gebeur. Hy het gevolglik vir Valk en skippers Van Soest, Fret en De
Vries binnegenooi om hulle menings te hoor. Die vier was eenparig van gedagte dat
dit absoluut noodsaaklik was dat, tel' voorkoming van verdere ongelukke van die

Kompanjie se verbyvarende skepe, die vaartuig so gou doenlik verbrand behoort te
word. a bespreking is hierdie aanbeveling aanvaar.26

Die Raad het ook gevra dat die rekeninge vir die vergoeding van mense wat tot
voordeel van die Kompanjie waens, trekbeeste, lewensmiddele en drank verskafhet

vir gebruik op die togte na die Schoonenberg, en tot onderhoud van die manskappe
by die skip, versamel moes word. Hieraan is mettertyd gehoor gegee. By die Raad
se vergadering van IIMei 1723 is Van del' Heijde se rekening van 697 riksdaalders

goedgekeur vir goedere en dienste gelewer. Hy het onder meer "6 stuks vette levendige
runderbeesten", "12 levendige schapen", 'n sak boontjies, brandewyn en wyn verskaf,
en ook aan Jurriaan Appel ryloon van 99 riksdaalders teen drie riksdaalders per dag
betaal. (Dus vir 33 dae, wat klop met die tydsduur van die beslissende sending en die

sending om die wrak te verbrand.) Van del' Heijde het niks gevra vir sy drie slawe,
twee waens en 42 trekosse ("waarvan 5 gequest en 3 verrekt") wat saam 001' die berg
was nie. Philip Morkel moes 84 riksdaalders kry vir die losies van die skipbreukelinge
wat by horn oorgebly het.27

Na aanleiding van 'n versoek deur Valk gedateer 20 Desember 1722, is by die
Raad se vergadering van 20 Julie 1723 goedkeuring gegee dat 10 riksdaalders aan
Jurgen(?) Appel betaal word vir die verskaffing van 'n span trekosse tydens een van
die besoeke aan die wrak.28Eel's op 17Oktober 1724, byna twee jaar nadat die wa en
beeste van Martinus Hendrix gebruik is, het die Politieke Raad vergoeding van 84
riksdaalders aan horn goedgekeur.29

Verbranding van die wrak

Op 7 Januarie het die Raad 'n buitengewone vergadering gehou. 'n Skriftelike versoek
van Van Soest is genotuleer. Dit was vir horn 'n eel' om na die vorige vergadering

ontbied te word waar hy met 'n goeie gewete kon bevestig dat niks meer uit die skip
te redde is nie en dat die wrak verbrand moes word. Hy het vergeet om te se dat die
skipper se kameI' nog droog was toe hy die laaste keel' daar weg is, en dat van sy eie
goed wel nog geberg kan word. Hy vra dus nederig dat hy mag saamgaan op die sending

26 KAB C62 Resolusies van die Politieke Raad, 1723-01-05, pp. 38-47.
27 KAB C66' Resolusies van die Politieke Raad, 1723-05-11, pp. 38-53.

" KAB C 18:(Ou nommers) Resolusies van die Politieke Raad, 1723-07-20, pp. 258-262. Hierdie notule
verskyn nie onder die gerekenariseerde tanap-notules nie, net in die boekdele 1I1tgegee dellr dIe
Publikasie-afdeling van die Kantoor van die Direktellr van Argiewe.

29 KAB C71, Resolusies van die Politieke Raad, 1724-10-17, pp. 214-231.
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sodat hy op eie koste van hierdie goed kan gaan haal.30Die besluit van die Raad was

dat skipper Van Soest en boekhouer Augier die verbranding van die Schoonenberg
moet gaan behartig. Hulle moes sondeI' versuim vertrek en na athandeling van die
taak skriftelik kom verslag doen. 001' hulle sending is daar twee soms uiteenlopende
verslae: die skeepsjoernaal van Van Soest wat tot die 30ste Januarie bygehou is,31en

die amptelike verslag wat later aan die Politieke Raad voorgele is, waarskynlik deur
Augier neergepen.32

Volgens Van Soest het hulle op die 9de met Van del' Heijde se wa van die J.<.aap
afvertrek. Twee dae later was hulle op Vergelegen, en as gevolg van die "mankement
van wagen" vertoefhulle daar totdat hulle die l4de vertrek. Hulle het dieselfde roete

as met die vorige sendings gevolg, maar die pas was stadiger. Tienuur die aand van
Sondag, 17 Januarie het hulle by Uijle Craal gearriveer. Die volgende dag rapporteer
hy: "... sloegen een koebeest voort yolk doodt en hieuwe den heeldagh halta door dien
de beeste zeer vermoeijt en afwaare; bakte daar ook broot". Augier noem dat hulle
Klopper se wa tot diens van die Kompanjie gekommandeer het. Onder andere word
Hagels Craal-rivier en Candeelfontein op hulle verdere pad vermeld. Op Woensdag
die 20ste het hulle "Caab d' Aguillas" bereik waar hulle die kwartiermeester en sy
twaalf matrose fris en gesond aangetref het.

Die volgende twee dae kon hulle nie op die wrak kom nie omdat die see te

onstuimig was: "de branding vloog sometyds over 't agterschip". Die weer was
Saterdag mooi en hulle is met dagbreek aan boord. Die agterskip met alles wat in
die kajuit was, was aan stukke geslaan sodat, volgens Van Soest, hy nie sy kiste kon
vind nie. Hulle het brandbare goed, onder meer arak, bymekaargesoek, maar moes
teen die aand met die sakkende gety die gehawende skip verlaat. Met dagbreek
Sondagoggend was hulle weer daar. Fakkels is gemaak van tou wat in teer gedoop
is en alles is gereedgemaak vir die aansteek. Maar die skip was oral so nat dat hulle
dit nie aan die brand kon kry nie. Die volgende dag was die water te laag om op die
wrak te kom. Die wind was noord-noordwes met reen; die hele nag was dit mistig.

Die volgende dag, Dinsdag 26 Januarie 1723, was die weer mooi en het hulle

aan boord gegaan. Hulle het die skip op tien plekke gelyk aan die brand gesteek en
binne drie minute het dit rondom in ligte laaie gestaan, sodat hulle haastig die boot
van die dek af moes kry (Figuur 3). Al was die onderste dek by die water en die
hout vogtig, was die vlamme vreesaanjaend. Die hele dag en nag deur het dit kwaai
gebrand; die oggend vroeg was die skip gelyk met die water, met nog net 'n bietjie
rook en dan weer 'n bietjie vuur te sien. Hulle het die boot op die strand gesleep, dit

30 KAB C62 Resolusies van die Politieke Raad, 1723-01-07, pp. 48-51
31 KAB CJ646, Proces Stukken Van Soest wegens vergaan van Schoonenberg, 1722, Skeepsjoernaal,

pp.186-192.
32 KAB C2438,Attestatien, 1722"1723, pp. 321-326.
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vol droe bossies en hout gepak en dit ook aan die brand gesteek; toe dit uitbrand kon

niemand meer oor die stuk water by die wrak kom nie.

Die manskappe is vooruit gestuur. Ene Christian lanse van Coppenhage, wat by
Klopper se plek gewoon en die vorige dag daar aangekom het, was op die strand en
is spesifiek aangese om dit saam met hulle te verlaat, maar sonder hulle medewete
het hy "een canonschoot" van die strand afteruggedraai. Augier het horn, drie of vier
vreemde blankes en etlike jong swartes en "Hottentotte" (Khoikhoi) op die strand
gekry. Die ander het laat spaander, maar Van Coppenhage, met 'n snaphaan van
die Kompanjie in die hand, wou nog die strand verlaat, nog die geweer oorhandig.
Augier het die geweer gegryp en gehou, maar Van Coppenhage het horn daarmee teen

die bors gestoot sodat hy val, en weggeloop. Augier is na die wa en het die skipper
gewaarsku, maar die het horn gevra om weer na Van Coppenhage te gaan. Hy het
die swart wadrywer saamgeneem, wat eers ene Casper Piek, wat gewillig na die wa
is, en daarna vir Van Coppenhage agter bosse gekry het. Dit het 'n struweling gekos
om Van Coppenhage, toe met sy eie snaphaan, by die wa te kry waar Augier en die

7\

skipper dit raadsaam geag het om horn vas te bind. Die skipper het gese dat hy horn
weens sy gedrag en die besit van 'n snaphaan van die Kompanjie gaan saamneem
Kaap toe en aan die fiskaal gaan oorhandig. Hulle het horn tot by die Soetendalsvlei

geneem waar die ander waens was.
Volgens Augier33het Hendrik Klopper kort daarna in hulle tent gekom en met

brutale woorde en dreigemente om die goed van sy wa afte gooi of daarmee weg te ry,
hulle probeer dwing om Van Coppenhage los te laat. Hulle het Klopper gearresteertotdat
hy nugter sou word, en daarom die volgende dag by Soetendalsvlei oorgebly. Maar
Van Soest se weergawe34 Iyk hier anders: "een wijnighie daar naer kreegh den boven
genoemde Klopper met mijn boekhouder woorde en scholt hem uijt." Die boekhouer
het Kasper Piek se sabel gevat en Klopper, wat 'n snaphaan gehad het, 'n paar houe
toegedien. Van Soest het toe van sy wa gespring en die twee uit mekaar gemaak. Hy
het Klopper solank in sy tent in arres geplaas "tot voorkominge van ongeJukke".

Met dagbreek op 28 lanuarie het hulle Klopper vrygelaat op sy belofte van beter

gedrag en gese dat hy sou saamgaan Kaap toe. Hulle is die middag twee-uur yerby
Buffeljagts en was die aand agtuur naby "Kloppers Post". Die volgende oggend toe
hulle inspan, kom hulle agter dat "Klopper de hasepad hadde gekose." By sy plaas
aangekom is hulle wild en wakker deur sy vrou uitgeskel. Sy het gese haar man is al
Kaap toe. Hulle het daar uitgerus en van 'n halwe sak meel brood laat bak.

Vieruur die oggend van die 30ste was hulle op pad en het die middag by
Onrustrivier aangekom. Hulle het 'n uur of twee vertoef en toe verder gery tot by
"de Kleijne Rivier Valeij" (waarskynlik eerder die Botrivier-vlei). Van Coppenhage
is weg om eende te gaan skiet; hy het gese hy sal binne 'n uur 'n dosyn he. Maar hy
het nie by die ontmoetingsplek opgedaag nie. Hulle het vyfuur die volgende oggend
begin ry, ontbyt by die Botrivier geeet en die aand agtuur by Knoflokskraal gearriveer.

Die volgende oggend, Maandag I Februarie, is twee man te perd, handlangers
van Van der Heijde, daar yerby op pad na Vergelegen. Om sewe-uur het hulle die
manne gevolg en was tienuur by die Palmietrivier. Teen die aand is hulle met veel
moeite die "Kloof' af; een van die waens het vooroor geval. Hulle staan die nag daar

oor en ry Dinsdag 2 Februarie om nege-uur die oggend Vergelegen se werf binne.
Die dertien man is die volgende dag met die Kompanjie se wa na die Kaap, maar Van
Soest en Augier het tot die Vrydag uitgerus. Eers twaalfuur die aand van Saterdag
6 Februarie het hulle in die Kaap aangekom.

By die volgende vergadering van die Politieke Raad is hulle verslag voorgele
en genotuleer. Van Soest en Augier het ook skriftelik gevra dat die Kompanj ie betaal

.B KAS C2438, Attestatien, 1722-1723, pp. 321-326.
34 KAS CJ646, Proces Stukken Van Soest wegens vergaan van Schoonenberg, 1722, Skeepsjoernaal,

pp.190-192.
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vir Hendrik Klopper se wa wat op 18 Januarie gekommandeer en tot 3 Februarie

in diens van die Kompanjie gebruik is. Die Raad het geweier omdat die skipper en
boekhouer nie gemagtig was om dit te doen nie, en die wa vermoedelik hoofsaaklik

gebruik was om dese en gene van hulle persoonlike goed te vervoer.35

Plundering deur die matrose

Yolgens die skipper se skeepsjoernaal het die skipbreukeling-matrose op groot
skaal strandroof gepleeg. Soos elders verhaal, is Van Soest die eerste nag nadat hy
voet aan wal gesit het van sy persoonlike besittings beroof en het die stroping van
waardevolle artikels uit die wrak die volgende dae lustig voortgegaan.36 In sy briefie
van 27 November aan die Goewerneur het hy ook bitterlik hieroor gekla. Sommige
van die 21 manne wat by die wrak agtergebly het, is bloot daar om te plunder. Hulle

is onbeheerbaar en maak hulle wys dat die skip se inhoud "roof goet" is.37
Om die buit by die Kaap te kry, was vir die matrose 'n probleem; pogings met

die oorlaaide boot het misluk, en toe die veertien drosters op 2 Desember alles probeer
saamdra, het strepe goed in die veld bly 11:.38 Hierdie klomp "belhamels", wat deur
Valk en Pleunis na die strand teruggestuur is, was grootliks vir die wetteloosheid
verantwoordelik. In die joernaal-inskrywing van Maandag 7 Desember meld die
skipper dat elf van hulle weer op die strand aangekom het. En dan: "Zij hadde op de

Post van Kloppers 3 man gelaate om haar roofte bewaare. Zij waare hier omtrent een
uer geweest of zij viele aanstons weer op de wijn en bier vaaten en leefde weer als
beesten." Die volgende dag moes hy die goed in sy tent na die boot laat dra omdat 'n

veld brand, wat hy geglo het met opset gestig is, die tent bedreig het. Weer is van sy
goed gestee!. Op Saterdag 12 Desember het die ander drie drosters saam met Klopper
en die se kneg by die strand aangekom. Van Soest het gehoor dat Klopper'n wa daar
naby het om goed wat die rowers begrawe het, te kom haa!' Hy het horn in die naam
van die Kompanjie verbied om enige vrag, van wie ook aI, saam te neem, maar op
die 17de het hy gehoor dat Klopper wel met 'n wa met goed na die Kaap is. Op die
14de het hy ook weer 'n relletjie gehad met een van die manne wat in sy tent drank
kom soek het: "Wilde ik van de verfloekte vent ontslagen zijn was ik genootsakt om

hem een vies van mijn Brandewijn te geeven en hij ging daar meede heen."

35 KAB C63, Resolusies van die Politieke Raad, 1723-02-09, pp. 2-79.
36 J.G. Malan, Die VOC-skip Schoonenberg: Waarheid en verdigsel, Deel I: Die Stranding van 1722

(2013), pp. 65-88.
37 KAB C61, Resolusies van die Politi eke Raad, 1722-12-13, pp. 88-10 I.
]8 KAB CJ646, Proces Stukken Van Soest wegens vergaan van Schoonenberg, 1722, Skeepsjoernaal,

pp. 177-182.
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Soos reeds vermeld, het die groot delegasie die oggend van die 23ste Desember
met vier waens op die strand aangekom. Op die 25ste het hulle aan boord van die

wrak gegaan en besluit dat die hele vrag tot niet was. Die volgende oggend het hulle
met Van Soest van L' Agulhas afvertrek, en "namen aile de belhamels meede: die elk
op nuw weer een braaf pack op haar Rughe hadde" .39

Daar is geen aanduiding dat o<idie tyd teen hierdie beweerde vergrype van die
skeepsvolk en Klopper opgetree is nie. Dat daar wel vermoedens van ongerymdhede
was, blyk uit die bewoording van die notule van die Politieke Raad se vergadering
van 19 Januarie 1723. Daar word verwys na fiskaal Van Beaumont se ondersoek na

die stranding en "andere daar op gevolgde misgangen".4o Die fiskaal se deeglike
ondersoek konsentreer op die stranding self en bring duidelike nalatigheid aan die

lig, maar n6g in die getuienis, n6g in sy beredenering is 'n sweem van 'n insinuasie
dat die skip doelbewus laat strand is om strandroofte pleeg.41

Aantygings teen skipper Van Soest

Die kwesssie van strandroofhet'n hoe profiel gekry toe'n skerp brief van die Here
XVII gedateer 21 Julie 1725 aan waarnemende Goewerneur Jan de la Fontaine die
Kaap vroeg in 1726 bereik het.42 De la Fontaine het waargeneem in die plek van
Goewerneur de Chavonnes, wat skielik in September 1724 oorlede is.43Intussen is
fiskaal Cornel is van Beaumont ook in Junie 1724 oorlede44en deur Adriaan van Kervel

opgevolg. Cornel is Valk, skipper en ekwipasiemeester wat vroeer 'n prominente rol
in gebeure gespeel het, was ook nie meer daar nie - hy is in Januarie 1725 oorlede.45

Die Here XVII skryf dat hulle met "uijterste bevreemden" verneem het van

die regsproses wat daarop uitgeloop het dat gewese skipper Van Soest "liber en vrij
buijten detentie" is. Aile omstandighede dui daarop dat die skipper die skip skynbaar
opsetlik laat strand het om horn te verryk met enkele kosbaarhede wat deur mense in
die Yaderland bestel en aan sy sorg toevertrou was. Hulle is dus ook verbaas dat die
skipper en sy boekhouer nog 'n keer na die wrak gestuur is om dit te gaan verbrand.
Dit het Van Soest die geleentheid gegee om die oorblywende buit afte haal en op
Yergelegen te versteek, van waar hy ook later weg is om met 'n Engelse skip na Europa

39 KAB CJ646, Proces Stukken Van Soest wegens vergaan van Schoonenberg, 1722, Skeepsjoernaal,
p. 185.

40 KAB C62, Resolusies van die Politieke Raad, 1723-011-19, pp. 66-75.
41 KAB CJ647, Papieren Concerneerend in de Zaak Fiscaal contra Van Soest, 1723-1724, pp. 26-188~

KAB CJ327, Eijsch en Conclusie, pp. 167-183.
42 KAB C419, Inkomende Brieven, 16 Jan. - 19 Feb. 1726, pp. 99-102 en p. 112.
" KAB C71, Resolusies van die Politi eke Raad, 1724-09-08, pp. 181-183.
44 KAB C7J, Resolusies van die Politieke Raad, 1724-06-17, pp. 115-118.
45 KAB C71, Resolusies van die Politieke Raad, 1725-01-09, pp. 298-306.
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terug te keer. By sy aankoms in Nederland het hy goed wat van die skip geroofis, by
horn gehad, en dus nie aan die bepalings van sy straf, hoe lig dit ook was, voldoen nie.
(Van Soest se vonnis was dat hy sy pos, rang en salaris verbeur het, dat hy onbevoeg
verklaar is om ooit weer in die Kompanjie se diens te tree, en dat sy besittings ten
behoewe van die Kompanjie gekonfiskeer is.46) Hulle is glad nie met die "slappe
Sententie" en ook nie met Van der Heijde se optrede as Van Soest se medepligtige

tevrede nie, en is van plan om Van Soest in Nederland te vervolg. Die Goewerneur

word gevolglik beveel om Van der Heijde geregtelik te ondervra, selfs desnoods met
die belofte van kwytskelding van vervolging, oor goed waarvoor daar bewyse is dat
Van Soest dit van die skip geroofhet. Hy moet ook verduidelik wat daarvan geword
het: wat is saam met Van Soest na Europa, wat is later deur horn met ander skepe na

Nederland gestuur, en wat het hy nog by horn. Van der Heijde se antwoorde, en ook
die van ander burgers wat iets van Van Soest se bewegings aan die Kaap geweet het,
moet in die vorm van beedigde verklarings na Nederland gestuur word, waar dit 'n

vereiste vir vervolging is. Enigiemand wat klaarblyklik belangrike inligting het, maar

weier oftraag is om te getuig, moet na Nederland gestuur word. Die Kompanjie is
nie gediend met sulke mense aan die Kaap nie.

By die vergadering van die Politieke Raad van 5 Maart 172647 het fiskaal Van

Kervel die verslag van sy ondersoek voorgele.48 Volgens horn was dit uit die beedigde
verklarings van inwoners en amptenare glashelder dat Van Soest feitlik al sy eie goed
uit die gestrande skip gered en na Vergelegen gebring het. Die boer Jurriaan Appel
het verklaar dat, toe Van Soest met sy (Appel se) ossewa die eerste keer van die wrak
na Vergelegen gereis het (26 tot 29 Desember 1722), hy sy gesluite lessenaar en
twee langwerpige kissies, sowel as kooigoed saamgebring en in Van der Heijde se
teenwoordigheid op Vergelegen geberg het. 'n Verklaring van Johannes Pleunis het
die lessenaar en twee of drie bondels fyn komberse genoem, maar nie die kissies nie.

Appel se verklaring het verder gelui dat, toe Van Soest na die wrak is om dit te
verbrand, hy vyf gesluite kiste, enige balies tee, 'n groot klomp Oos-lndiese sis, rolle
sy en "peelangs" (syagtige stofuit Agter-Indie of China) aan waf gebring het voordat

die skip vernietig is. Hy het oorgenoeg tyd gehad om nie net die goed in die skipper
se kamer, waar die bestelde goed of kosbaarhede in sy bewaring blykbaar ook was,
te berg nie, maar om ook verskeie kiste vol "peelangen" en fyn, geruite Indonesiese
katoenstof (gingham) te pak. Die goed is met vyf ossewaens na Vergelegen gebring
waar dit ook in die teenwoordigheid van Van der Heijde afgelaai en geberg is.

46 KAS CJ8, Notules van die Raad van Juslisie, 15 Jan. 1722 -14 Des. 1724, pp. 78-87; lG. Malan, Die
VOC-SklP Schoonenberg: Waarheid en verdigsel Deel I: Die Stranding van 1722 (2013), pp. 65-88.

47 KAS C74, Resolusies van die Politieke Raad, 1726-03-05, pp. 111-116.
48 KAS C2448, Attestatien, pp. 112-122.
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Dit is dus klinkklaar dat Van Soest feitlik al sy goed wat op die gestrande skip
was, geberg het, en gevolglik ook al die kosbaarhede wat as bestelde goed aan horn
toevertrou ("toebetrouwt") was. Laasgenoemde goed het na aile waarskynlikheid nie
'n groot volume gehad nie, sodat hy dit in sy lessenaar, kissies ofkiste sou kon gesit

het. Hy kon gevolglik beweer dat hy hierdie goed, soos ander van sy persoonlike
besittings, nie kon red nie. Van Soest se "verfoeijelijk ontrouwigheijd" het horn met

hierdie "buijtenspoorige Leugentaal" laat volhard. In teenstelling met hierdie duidelike
getuienis, se die fiskaal, het sy ondersoek na die uiteindelike bestemming van die
gebergde goed min opgelewer. Die rede is dat Van der Heijde, wat onteen;eglik

presies behoort te geweet het wat daarvan geword het, in sy beedigde antwoorde op
vrae doelbewus smalend en vaag was.

Wat Van der Heijde wel onthou het, was dat Van Soest via oorlede Comelis
Valk vir horn 'n pakket, op ses of agt plekke verseel, ter veilige bewaring gestuur het.

(Dit moes met die terugkerende eerste sending na die wrak, 7 tot 10 Desember 1722,

gewees het.) Pleunis het verklaar dat Van der Heijde enkele maande tevore vir horn
vertel het "dat in't selfde pacquet den Aap ('n som geld of skat) was geweest." Dit
Iyk vir die fiskaal baie aanneemlik, omdat so 'n kosbare buit onder die "woedende"

gepeupel by die gestrande skip nie veilig sou gewees het nie en Van Soest dus die
eerste geleentheid sou gebruik het om dit in die vertroude hande van Van der Heijde te
besorg. Om aile agterdog te voorkom, het Van Soest voorgegee dat dit sy dagregister
was, maar toe Valk en Pleunis daarmi weer by die skip gekom het, was die register
nog by horn. Dit was duidelik die oorsprong van Van der Heijde se gedienstigheid
teenoor Van Soest. Anders sou dit onbegryplik gewees het, want toe Valk en Pleunis

met hulle eerste sending na die skip op pad was, het Van der Heijde nog teenoor

hulle opgemerk dat hy "geen aam wijn credit" vir Van Soest het nie (geen vertroue
in hom het nie). Maar met Van Soest se aankoms het hy gereed gestaan om horn met
"duisendje van Rijxdaalders" te help.

Van der Heijde kon net onthou van enkele goed: 'n paar teebalies, 'n "kelder"
(kassie vir die vervoer van drankbottels) en 'n paar dobbelsteentjies wat op Vergelegen
aangekom het. Hy het ontken dat hy iets weet van ander goed ofwie dit daar gebring
of afgelaai het. Hy kon ook nie se of Van Soest vir wavragte betaal het nie. Verskeie
getuies was dit eens dat dit Van der Heijde self was wat betaal het, en dat hy gesien het

hoe goed van Van Soest voor sy eie oe op Vergelegen afgelaai word. Hy het selfs die
stoutmoedigheid gehad om sonder magtiging mense en waens namens die Regering
te huur. (Soos vroeer verhaal, het Vander Heijde geeis vir die huur van Appel se wa,

en is hy deur die Komparljie daarvoor vergoed)

Tog het Van der Heijde beweer dat Appel en Klopper se waens vir Van Soest goed
na die Kaap vervoer het. Dit strook nie met Appel se eie verklaring nie, en die baas
timmerman, kwartiermeester en matrose het ook mondelings getuig dat geen goed van
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die Schoonenberg met die wa van Appel na die Kaap gegaan het nie. Op Klopper se
wa was die Kompanjie se tente, lewensmiddele vir die "volk", die kok se ketel, enkele
"cardoes kookers" (kokers waarin ladings na kanonne gedra is), snaphane en sabels wat
van die Schoonenberg geberg is, en die skeepsklok. Laasgenoemde is op Vergelegen

afgelaai en het daar gebly. Die ander goed is behoorlik by die Kasteel afgelewer.
Soos die fiskaal verwag het, het Van del' Heijde nie geweet of Van Soest enige

briewe ofbestelde goedere gered het en ofhy sulke goed ofsy eie besittings verkoop,

weggestuur of met horn saamgeneem het met sy ontvlugting nie. Hy het ook ontken
dat hy mi Van Soest se vertrek enige goed van horn gehou, verkoop of met enige skip
na Nederland gestuur het. Van gesprekke met Kaptein Hunter van die skip Barrington
waarop Van Soest na Europa weg is, en met hoeveel geld of goed vir sy reis betaal is,
het Van del' Heijde ook niks geweet nie. Maar Burger Jan de WitCh)het verklaar dat
Van del' Heijde verskeie kere by sy (De Wit se) huis privaat met die Kaptein gepraat
het. Kort voor die vertrek van die skip het slawe van Van del' Heijde vir die kaptein
twee mandjies met botteltjies rooi wyn en 'n kombers waarin kooigoed was, gebring.
De Wit het verneem dat die kooigoed vir Van Soest op sy reis bedoel was, met 'n paar
"peelangs" daarin versteek. Van Soest sou ook 'n klein rooi kissie met 'n swart lysie
met horn saamgeneem het.

Dit alles versterk die ernstige vermoede dat Van del' Heijde nie by die waarheid
gehou het nie. Hoewel hy min of meer op aile vrae aan horn geantwoord het, het hy
so vel' moontlik inligting 001' Van Soest se gebergde goed verslu~r en bedek. Dit is
onbegryplik dat hy kon voorgee om niks van die beweging van die goed te weet nie,
terwyl hy 'n ooggetuie was en selfs vir die waens betaal het. Sy hele familie het by

ondervraging dieselfde onkunde getoon. Die fiskaal het geen twyfel nie dat Van del'
Heijde met sy optrede horn mettertyd die gedugte wrewel en strafvan die Here XVII
op die hals sal haal.

Die Raad het besluit dat die verslag van Van Kervel met ondersteunende
dokumentasie na die Here XVII gestuur moes word. By die vergadering van die Raad
op 26 Maart 1726 het de la Fontaine genoem dat dit horn bygeval het dat Hendrik
Sprinkhorn, wat destyds die boekhouer in die Kompanjie se slaghuis was, baie goed
met Van del' Heijde en Van Soest bevriend was. Hy moes laasgenoemde se sake goed
geken het, en kon selfs met sy (Sprinkhorn se) terugkeer na Nederland in 1724 goed

vir horn daarheen geneem het. Miskien kon hy nog opgespoor word om lig op die
saak te werp. Die Here XVII sou hieroor ingelig word.49

Fiskaal Van Kervel het by die vergadering van die Raad op 29 Mei 172650 met

49 KAB C75, Resolusies van die Politieke Raad, 1726-03-26, pp. 41-48.
50 KAB C75, Resolusies van die Politieke Raad, 1726-05-29, pp. 124-126.
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'n uitbreiding op sy vorige verklaring voor 'n dag gekom.51 Die saak wat hy steeds

probeer opklaar het, is hoe die goed wat volgens horn, "met vijff swaar geIaadene
ossewagens van het gestrande schip Schoonenberg op Vergelegen zijn aangebragt
worden," van daar afvervoer is. Aan die een kant is daar Van del' Heijde se bewering
datAppel en Klopper goed vir Van Soest van Vergelegen afvervoer het. Maar hierdie

twee en ander getuies het onder eed verklaar dat dit nie gebeur het nie. Hy is geneig
om hulle te gio. 'n Ander storie van Van del' Heijde was dat hy sou gehoor het dat al
die goed wat onder Augier en Van Soest se sorg op Vergelegen was, in een vrag na
Hendrik Sprinkhoorn geneem is. Dit is hoogs onwaarskynlik dat dit waar kan wees.

Wat wel waar is, is dat die slaghuis destyds net deur Van del' Heijde as die
Kompanjie se slagter gebruik is, en dat dit langs Van del' Heijde se huis in die Kaap
gelee was. Sy eie waens kon dus die goedere na die slaghuis vervoer het. Tot sy spyt
moet die fiskaal toegee dat al sy moeite en ywer tevergeefs was. Hy hoop nogtans
dat die Here XVII tevrede is dat hy sy opdrag afgehandel het.

Die laaste woo I'd behoort aan die Kompanjie. 'n Brief van die Here XVII aan
Goewerneur Noodt gedateer 20 Julie 1726 het die Kaap in die eerste helfte van 1727
bereik. Hulle verwys na hulle brief van 21 Julie 1725 waarin opdrag gegee is dat
Van der Heijde 'n behoorlike verklaring oor die sake van skipper van Soest moes
afle. In die skrywe van die Goewerneur van 15 Maart 1726 bemerk hulle nie alleen

onwilligheid nie, maar ook kwaadwilligheid van Van del' Heijde in die verband. Hulle
wil hulle nie nou daaroor uitlaat nie maar sal dit nog verdeI' bespreek.52

By ontvangs van hierdie briefaan dieKaap was Jacob van del'Heijde "d' oude"
reeds oorlede.53 Hier loop die spoor dood. Geen getuienis is in die KaapseArgief gevind
dat iemand ooit vir strandroofvan die Schoonenberg se vrag aangekla ofvervolg is
nle.

Samevatting

'n Verstommende hoeveelheid argiefmateriaal het behoue gebly om ook hierdie
deel van die Schoonenberg-verhaal te vertel. Die nut van deeglike dokumentasie
is klaarblyklik deur die VOC besef. Waar daar meer as een verklaring of
joernaalinskrywing 001' dieselfde gebeurtenis is, word dit duidelik hoe uiteenlopend

perspektiewe kan wees. Daarom moet aanvaar word dat daar nuanses in die verhaal sal
wees wat nie volledig weergegee is nie. Maar die essensie van die gebeure voor, tydens
en na die stranding byna 300 jaar gelede op die kus by Struisbaai, is onweerlegbaar.

51 KAB C2448, Attestatien, 1726, pp. 245-249.
" KAB C423 Inkomende Brieven: Here XVlI- P.G. Noodt, 17 Feb. - 8 Junie 1727, pp. 31-32.
53 KAB C76, Resolusies van diePolitieke Raad, 1727-02-01, pp. 36-40.
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Vergelyk 'n mens dit met die weergawe van Rosenthal en die wat horn nagepraat

het,s4 is dit duidelik dat enkele gebeure en bewerings uit argiefdokumente geneem

en daaruit 'n romantiese verbeeldingsvlug van intrige, sameswering, skatte, moord,

en vergelding geskep is. Hierdie verdigsel is as waarheid aangebied, en nog meer

geloofwaardig gemaak deur karikature van werklike historiese figure as rolspelers te

gebruik. In die f1apteks van Rosenthal se boek staan: "Although the book reads like

fiction, the facts have been carefully investigated by the author who has spent years

in collecting his material from old records, etc."55 Liggelowiges het ongelukkig die

algehele gebrek aan bronverwysings misgekyk, en dit het tot 'n babelse verwarring

tussen historiese waarheid en 'n skrywer se verleidelike fiksie gelei. Hopelik kan

hierdie verwarring nou te ruste gele word.

Die beskrywings van die missies na die ~rak is in meer as een opsig merkwaar
dig. Die 1)'n detail oor die geografie, die weer en wedervaringe op die pad word

lewendig en onderhoudend vertel, byna soos 'n ontdekkingsreis. Die uithouvermoe

van mens en dier klink vandag verstommend: soms is byna 36 uur lank met slegs

kort onderbrekings voortgetrek. En hoe dwarsdeur donker nagte in die ruwe, feitlik

ongebaande wildernis oor die weg gekom is, grens aan die onbegryplike.

Dit is opmerklik dat Van Soest herhaaldelik beklemtoon, in sy Skeepsjoernaal

en in sy briefie aan die Goewerneur, dat aile kiste en kaste op die skip deur die muiters

oopgebreek, stukkendgeslaan en geplunder is. Hy meld nerens dat hy enigiets uit die

skip gered het nie. Maar eers die verseelde pakket met die "Aap", daama sy lessenaar

en nog later 'n hele paar kiste met goed het tog op Vergelegen aangekom. Sy stories

van plundering is dus moontlik effens aangedik. So beland 'n aantal rolle materiaa!

ook op Vergelegen, hoewel aile deskundiges verklaar het dat die hele vrag bederfwas.

Miskien moet hierdie verklaring - wat Van Soest eers nie wou onderteken nie, en wat

die Goewemeur onthef het van die beslommernis om iets te pro beer berg - dus ook

met 'n knippie sout geneem word. Van der HeUde was 'n omstrede figuur as gevolg

van sy beweerde roofruil van vee, teen die duidelike bevel van die Goewemeur,56 en

sy verklaarde onkunde oor dinge wat onder sy neus gebeur het, is dus nie heeltemal

onverwags nie. Sy vleiskontrak met die Kompanjie het in 1723 verval en is op bevel

van die Here XVII (voordat die Schoonenberg gestrand het) nie hemu nie.57

Fiskaal Van Kervel se pogings, meer as drie jaar na die stranding, om op aandrang

van die Kompanjie die vermoedens van strandroofteen Van Soest te ondersoek, het

geen kans op sukses gehad nie. Die lessenaar en die kiste wat op Vergelegen aangekom

54 JG. Malan, Die VOC-skip Schoonenberg: Waarheid en verdigsel Deel I: Die stranding van 1722
(2013), pp. 65-88.

55 E. Rosenthal, The hinges creaked, true stories of South Aji'ican treasure lost andfound (1951), pp. 5-10.
56 KAB C64 Resolusies van die Politieke Raad, 1723-03-09, pp. 66-79.
57 KAB C65: Resolusies van die Politieke Raad, 1723-04-06, pp. 61-68.
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het, was gesluit sod at niemand kon se wat daarin was nie, en Van der Heijde en sy

gesin het ontken dat hulle iets weet. Van Kervel se oordrewe bewerings, onder meer

dat Van Soest feitlik al sy goed gered het, en dus ook aile waardevolle artikels wat in

sy sorg was, was gevolglik spekulasie sonder enige bewyse. Dit het plundering deur

die matrose en die skade wat die see aangerig het, heeltemal gei"gnoreer. Verder het

niemand van iets geweet wat van Vergelegen afvervoer is nie. Met sulke yl getuienis

is dit nie verbasend nie dat die Here XVII ook maar handdoek ingegooi het.

'n Figuur wat stil-stil uit die storie verdwyn het, nadat hy nog van Augier wou

eis58 (miskien omdat die horn 'n paar rapse met die sabel gegee het, of omdat nie

vir die huur van sy wa betaal is nie?), is Hendrik Klopper, eienaar van die plaas of

veepos Uijlen Craal. Hy het in 1713 van Hoom in Nederland in Tafelbaai aangekom

en het nie 'n deel van Vergelegen besit nie. In 'n publikasie oor historiese opstalle op

wynplase word genoem dat hy op 9 Mei 1731 'n leenplaas in die Overhex-gebied van

die VOC gekry het. Hy het dit Kloppersbos genoem, vandag bekend as Glen Oak.59

Jacques of Jacob Malan, die man wat die vonk vir hierdie studie verskafhet,60

se rol was uiteindelik baie beperk. Dit was wel sy wa wat gekommandeer is, maar

Gerrit Romond, op 39 am per 20 jaar jonger as Malan, was heel moontlik die man

wat gegaan het omdat hy "Land kundig" was. As 'n mens Van Soest kan glo, het daar

op die ou end nie baie voorrade die strand gehaal nie: van die twee mudsakke meel

wat op Vergelegen weg is, het slegs 'n halwe sak oorgebly, en net een van die twee

slagbeeste.61 Na Van Soest, en ook Pleunis en Valk se no em van die aankoms van

die wa by die strand, is geen verdere verwysing na Of die wa, Of Jacob Malan in die

argiefstukke oor die Schoonenberg-storie nie.

'n Stuk of twaalf jaar na die stranding, in Mei 1735, het die Politieke Raad

die probleem bespreek dat die seinkanonne wat gebruik is om die burgers op te roep

as gevaar dreig, se geluid nie ver genoeg gehoor kon word nie. Die Burgerraad van

Stellenbosch is gevra om vas te stel ofkanonne van die Schoonenberg of ander wrakke

in daardie omgewing nie gevind kon word wat'n harder knal sou he nie62 (Figuur 4).
In Julie is berig dat sulke kanonne nie opgespoor kon word nie.63

5R KAB C64, Resolusies van die Pol itieke Raad, 1723-03-16, pp. 99-111.
59 T. Hoefsloot & C. Panna, Cape wine homesteads (Kaapstad, Ad. Donker Publishers, 1980), p. 48.
60 JG. Malan, Die VOC-skip Schoonenberg: Waarheid en verdigsel Deel [(2013), pp. 65-88.
61 KAB CJ646, Proces stukken Van Soest wegens vergaan van Schoonenberg, 1722, p. 178.
62 KAB C98, Resolusies van die Politieke Raad, 1735-05-17, pp. 58-69.
63 KAB C98, Resolusies van diePolitieke Raad, 1735-07-19, pp. 79-87.
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Figuur 4: Foto en skets van 'n geelkoper seinkanon van net meer as 'n meter,
soortgelyk aan die wat waarskynlik op die Schoon enberg was.
Die letters verwys na die Amsterdamse Kamer van die VOC,

onder wie se vlag die skip gevaar het.
(Verskaf deur Jimmy Herbert, Somerset- Wes, Mei 2013)

In Junie 1985 het wrakduikers nie ver van Struisbaai se hawe af nie egter 'n sterk
sein van hulle metaalverklikkers gekry, en by nadere ondersoek op ankers en
kanonne afgekom. Jimmy Herbert, wrakinspekteur van die destydse Historiese
Monumentekommissie, het in 1989 die terrein deegliker ondersoek en vier groot
ankers en sestien ysterkanonne van die VOC gekarteer wat oor 'n afstand van byna

80m van suidoos na noordwes versprei gele het (Figuur 5)
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Figuur 5: Een van 18 yster skeepskanonne wat in 1989 by die vermeende
strandingsplek van die Schoon enberg deur Jimmy Herbert, wrakinspekteur

van die Nasionale Monumentekommissie aangeteken is.
Die foto toon Herbert by die kanon tydens 'n laagwater-springgety

(Verskaf deur Jimmy Herbert, Somerset- Wes, Mei 2013)

Ander vondste, onder meer gebreekte bottels en gespes, kon positief met die era
van die Schoonenberg verbind word, en gesmelte strokies lood het bewys gelewer

van 'n hewige vuur aan boord. Daar is dus min twyfel dat dit oorblyfsels van die
Schoonenberg se wrak was, toegegroei onder die rooi-aas van baie jare.64

64 Jimmy Herbert, Persoonlike mededeling, Somerset-Wes, Mei 2013.


