Journaal van Ltz. Veerman episode 6.4
6.4 Verblijf op de Kaap De Goede Hoop
Na een tamelijk voorspoedige reis van tien weken waren twee schepen van het eskader
dat bij het vertrek uit het Nieuwe Diep uit zeven schepen bestond alvast heelhuids
aangekomen op de rede van Kaapstad, de Tafelbaai. Een kaart van de baai is te zien in
Figuur 6.4.1 . Deze baai is U-vormig
met de opening naar zee in de
Noorderlijke richting, en dat verklaart de
Westerlijke peilingen van de stad die
eerder waren beschreven. Dat deze
uithoek van de wereld nogal winderig is
blijkt uit de beschrijvingen in het
journaal.
Figuur 6.4.1 Kaart van de Tafelbaai, de rode pijl duidt
de ankerpositie aan van de Evertsen.

Een oude prent gemaakt rond het einde
van de 18e eeuw geeft een beeld van
wat Veerman beschreef. Het fregatschip
in de prent vuurt saluut schoten af bij
aankomst net zoals de Evertsen en de
Spion dat deden. Het enige verschil was
dat de Kaap nu in Engelse handen was.
Deze prent geeft ook het havenhoofd
aan en als men goed kijkt ziet men ook
de kranen voor het waterladen. Bij de
aankomst van de Evertsen en Spion
lagen er maar een paar schepen op de
rede, en deze maakte zich gereed om
naar Europa te vertrekken.
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Woensdag de 10e Januari 1816
Een van die schepen was een Deense koopvaarder die terugging naar Europa die brieven
werd meegegeven bestemd voor Nederland.
Deze eerste dag werd voornamelijk besteed aan het water halen. Veerman meldt dat dit
een zeer gemakkelijke operatie was vergeleken met de Kaap Verdische eilanden want er
was een mooi aanvoersysteem aangelegd bij het havenhoofd. Dit bestond uit drie metalen
kranen waaraan een slang hing waarvan een eind in het vat kon worden gestopt terwijl het
in de sloep lag.
Op die manier deed men er ongeveer zes minuten over om een halve legger te vullen.
Veerman schreef:

NB het is genoeg bekent dat men zig hier van alles zeer goed kan voorzien, dan de manier van waterhalen is
bijzonder gemakkelijk, aan het hooft zijn aak elke zijden drie metalen kranen waar aan met een korten slang of
memiring bind waar het andere eind in de sponsze der vaten wort gestopt, die dus in de Schaloupen kunnen
blijven leggen, en een halve legger in zes minuten tijd vol loopt. “Het water is zeer helder en aangenaam , aan het
bovenrand der stad is de voet der Tafelberg , en een gemetzelden kom waar het water zig door verschijden
kreeken die van ’t gebergte afvloeijen vereenigd word en vandaar door kokers en buijzen onder de stadlopen
naar verschillende punten in de stad , als meede door twee buijzen na het zeehooft”
De Nederlanders hadden niet stil gezeten in die anderhalve eeuw dat de VOC daar de
scepter zwaaide, en had een goede infrastructuur op gebouwd zoals de plattegrond in
Figuur 6.4.2 aanduid .
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Figuur 6.4.3 Plattegrond van oud Kaapstad
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Figuur 6.4.2 Gezicht op Kaapstad met Tafelberg en Leeuwenkop

Niet alleen was er een goede watervoorziening aangebracht, maar ook een groente en
moestuin, en iets verder buiten de stad graan en korenvelden. Alles wat nodig was om
schepen te bevoorraden en te herstellen was verkrijgbaar. Deze bevoorrading kon
kennelijk weer gewoon door gaan na de Engelse bezetting en het sluiten van de vrede in
Europa.
Figuur 6.4.3 geeft een overzicht van de grootte van alle plantages die op de kaap waren
aangelegd.

Donderdag 11
januari, 1816
Het verblijf op de rede
werd meteen besteed
aan het uitvoeren van
hoogstnoodzakelijke
werkzaamheden. Dit
was eigenlijk een
tweede opwerking
periode.
Sommige
beschrijvingen van wat
er allemaal gedaan
werd zijn enigszins
moeilijk te begrijpen
zoals bij voorbeeld;

“Strooke 5 kanons a 36# aan
BB onder de kabelstelling
waarvoor enige vaten openbraken en de touwen opgehaald hadden en weder weg schoten”
Waarschijnlijk betekende dit dat vijf 36-ponders benedendeks werden opgeslagen en de
touwen uit het kabelgat verwijderd moest worden en opnieuw moesten worden
opgeschoten. Verder ging het waterhalen door, en ook moest er weer behoorlijk
gebreeuwd worden, zowel het binnen en het buitenschip.
Het hoogtepunt van die dag was het nieuws dat ZM-schip de Ruijter in de Simonsbaai was
aan gekomen. Deze baai ligt ten zuiden van Kaapstad aan de andere kant van het
schiereiland en is een onderdeel van de False baai. Dit nieuws confirmeerde het
vermoeden dat het eerder gesignaleerde schip bij het eskader behoorde. De vraag was
dan nog waar de Amsterdam en overige schepen waren gebleven.
De volgende dag werd de operatie van het verplaatsen der kanons herhaald, dit keer aan
de stuurboord ’s zijde, er werden nu vijf andere 36 ponders opgeslagen en de touwen
“over en weer” geschoten.
Om de gezondheid te bevorderen werden er dagelijks 50 man naar de wal gestuurd. Als
men zich indenkt dat er meer dan 900 man aan boord waren had men minstens 18 dagen
nodig om iedereen een kans te geven.
KTZ Dietz inspecteerde de Spion, als oudste commandant moest hij waarschijnlijk letterlijk
een oogje in het zeil houden over de andere schepen. De Evertsen bleef nog steeds
enorm lekken, bij de pomp werd 30 duim (76 cm) gemeten, alweer een enorme
hoeveelheid water.
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Zaterdag 13 Januari 1816
Dit was een mooie dag met ZZO-telijke wind en heldere lucht dat een goede gelegenheid
bood om de zeilen te luchten. Men vergeet niet dat de zeilen toendertijd van zwaar canvas
waren gemaakt wat heel makkelijk kon rotten als het voor enige tijd nat bleef.
Voor niet genoemde redenen ontving de Evertsen 6 Carronades van 24# en 2 kanons van
12# van de Spion welke in het grote ruim werden gestouwd. Het water laden ging gestadig
door en 18 leggers waters werden gehaald die dag.
(zie toevoeging over waterverbruik op de oude zeilschepen)
Een Engels fregat liep naar binnen. Er kwamen steeds meer schepen op dagen tijdens het
verblijf van de Evertsen
Op zondag de 14e werd de grote vlag gehesen en ontvingen de schepen vers brood en
vlees van de wal.
De daaropvolgende maandag begon met minder leuk nieuws want de huzaar J Jansen
overleed aan ziekte. De gezondheid-excursies naar de wal kwamen te laat voor hem.
Diezelfde dag arriveerde er ook twee Engelse en een Amerikaanse koopvaarder.
De oorlog tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten was alweer bijna een jaar
geleden afgelopen met het tekenen van de vrede van Ghent in december 1814 waarna de
handel weer snel opbloeide.
Vanwege een krachtige wind op de 16e, “marszeils koelte”,
(zie toevoeging over de windkracht schatting) sloeg de jol los en liep tegen een Engels
koopvaardijschip aan. Voor de veiligheid van het schip werd het “plegt” anker uitgebracht.
Het Journaal vermeld het gebruik van verschillende ankers op de rede. De grote
zeilschepen uit die tijd droegen vier tot vijf verschillende ankers. ( dbnl.org – Militair
woordenboek door HMF Landolt, 1861).
Het “Daagsch” anker werd onder normale weers-omstandigheden gebruikt. Naarmate de
wind krachtiger werd, werd er een tweede of “Tuij” (Tui) anker bij gezet om het krabben te
voorkomen, dit werd “vertuijden” of “vertuien” genoemd (Encyclo.nl). Als de wind nog meer
toenam tot storm werd het zwaarste anker de “plegt” uitgebracht, die dan weer werd
opgehaald wanneer het rustiger was. De jol werd later opgehaald.
Op de 17e januari overleed de infanterist J.Blaauw.
Ondertussen werden de kuipers en zeilmakers druk aan het werk gezet om vaten te
repareren en zeilen te herstellen. De volgende dag, op donderdag de 18 e werd er van alle
batterijen aan de wal gesalueerd ter verjaring van HM. De koningin van Engeland (Sophia
Charlotte van Mecklenburg-Strelitz, de vrouw van George III), en daaropvolgend om 01.00
uur salueerde het Engelse fregat met 21 schoten, zowel de Evertsen en de Spion gaven
saluutschoten af. Gedurende de dag, wat kennelijk een feestdag was, kwamen er zeker
een vijftigtal Kaapsche jollen met vrienden en kennissen aan boord die van harte welkom
werden geheten.
Diezelfde dag overleed de infanterist H. Rolle. Alle doden werden aan wal begraven.
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Ondanks de sterke wind die
bijna altijd blies gingen de
sloepen naar de wal gewoon
door. Op de 19e januari stond er
weer een sterke bries, “gereefde
M/zeils koelte”, tenminste
windkracht 7, waardoor het plegt
anker weer moest worden
uitgezet.
Het water laden ging continu
door, maar op de 20ste werden er
6 lege halve leggers naar de wal
gestuurd om wijn te kopen.
Deze werd betaald met de
doopgelden die waren gezameld
tijdens het kruisen van de
evenaar. De Zuid-Afrikaanse
wijnen vinden hun oorsprong uit
de VOC-tijd. De Compagnie had
de zaken goed geregeld op de
Kaap, om passerende schepen
van alles te voorzien. De
volgende maandag werden er
nog eens 10 lege leggers naar
de wal gestuurd om wijn te
halen.

1800-1980: Crisis in Constantia
Jacqueline Harris vertelt verder over de wurgcontracten met de VOC, die al in de 18 e eeuw leidden tot
het bankroet van de producenten. “Vervolgens verloor de VOC rond 1800 de macht op zee aan
andere naties zoals de Britten, en de Nederlandse Kaapkolonie werd overgenomen door de Britten.
Die wilden bijna alles anders gaan doen dan de Nederlanders, maar de wurgcontracten met de
wijnproducenten lieten ze graag intact… Die producenten kregen in de periode tussen circa 1780 en
1880 ook nog eens te maken met nieuwe ziektes als meeldauw, die de oogst vernielden en de kosten
van de wijnbouw opdreven terwijl de inkomsten gelijk bleven. Ook de afschaffing van de slavernij in
1834 verhoogde de arbeidskosten aanzienlijk. Vervolgens kwam daar de phylloxera overheen, die de
nekslag betekende voor de wijnbouw in Constantia.”

Woensdag 24e januari
Vers vlees, 680 pond, en groentes werd ontvangen. Met meer dan 900 man aan boord
was zo’n lading natuurlijk in een of twee dagen op.
De voedselvoorziening moet een behoorlijk moeilijke zaak zijn geweest, om maar elke dag
zoveel mensen te voeden. Gedurende het verblijf op de kaap werd er elke dag vers brood,
vlees en groentes ontvangen, zowel als vele leggers vers water.
De opbrengst van de Kaapsche boerderijen moet ruim genoeg geweest zijn om de vele
schepen die langs kwamen van proviand te voorzien.
Aan boord gingen de ambachtslieden weer hard aan de slag om het tuigage te repareren
en te versterken, speciaal het bezaanswand en het fokkenwant werden vernieuwd.
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Op Zaterdag 27 Januari arriveerden er een Engels korvet en een brik die de Evertsen
salueerde, waarna hunne kapiteins hun opwachting kwamen maken bij de SBN.
De vijandigheden van een paar jaar daarvoor waren kennelijk snel vergeten. Die dag
werden er een vijftigtal leggers water gehaald bij het havenhoofd
Goed nieuws werd ontvangen op Maandag de 29ste toen men hoorde dat de Iris onder
commando van de Kltz Pool was aangekomen in de Simonsbaai. Het eskader was nu
weer aangegroeid tot vier schepen, de Evertsen, Spion, De Ruijter en de Iris.
Diezelfde dag arriveerde een Engels OIC (Oost Indisch Compagnie) fregat dat salueerde
met 15 schoten, en werd egaal door de Evertsen bedankt.
De diepgang van de Evertsen werd gemeten als 22.25 (ongeveer 6.74m) voet bij de boeg
en 24.75 (ong. 7.5m) voet achter, dus niet veel verandering sinds het vertrek uit Den
Helder. De temperatuur werd gemeten op 66°F (19°C), heel comfortabel.
Een Engels fregat dat naar Europa ging nam vele brieven mee die voor het vaderland
bestemd waren. Overigens dit was de enige manier om contact met het thuisfront te
houden.
Diezelfde dag ontving men acht halve leggers wijn en 87 halve leggers water (ongeveer
21750 liter).
Op vrijdag de 2e februari overleed een tamboer van het 20ste bataljon, zijn naam werd
niet vermeld. De overledene werd de volgende dag aan wal begraven.
De kooien werden geschrobd op de volgende zaterdag. Men hield trouwens vaak schoon
schip wat natuurlijk hoogstnoodzakelijk was met zoveel mensen aan boord, en op
zondagen werd, als daar gelegenheid toe was de plunje geïnspecteerd en grote parade
gehouden.

Maandag 5 feb; De wind ZZO M/zls en br/zls koelten, mooi weer sloegen de Bramzeils en stagzeils aan, haalde
23 leggers water en vers vlees en groenten, een Engels fregat en brik naar zee gezeild.
Dinsdag 6 feb Ongestadige koelte, maakte schoon schip, ontvingen 4 pijpen, 1 halve legger en 2 oxhoofden
Kaapsche wijn, en voor de tap 9 halve leggers “moerneuk” * (een soort sterke drank), Een Engels fregat en brik
naar binnen en geankerd* Dit klinkt moderne Nederlanders een beetje raar in de oren, doch dit was waarschijnlijk een 17

e

-eeuwse benaming.

Woensdag de 7e Februari, De wind NW en oplopen tot ZO br/zls en mr/zls koelte, heldere lugt, Maakte alles in
orde, sloegen de bezaan aan, en haalde 28 leggers water, kregen versch brood en vlees voor d ’equipage , bij de
pomp vr= 9dm en ar= 18 dm
Donderdag 8 Feb. De wind ZZO M/zls en meer koelten, zetten het onderwand aan, haalde 3 leggers water,
verrigte het nodige scheepswerk, keerde het kruit, stouwde de derde laag in t voorruim, Den Lt. der infanterie
Lutjens van boord over op De Ruijter in de False baai.
Vrijdag de 9e februari.
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Het schip werd nu zeilklaar gemaakt voor het vertrek naar Indië. De Heeren Elaut en SBN
Buijskes kwamen terug aan boord, waarvoor het fort salueerde met 15 schoten, welke
egaal bedankt werden
Waarschijnlijk logeerde de excellenties ergens bij vrienden of familie in de stad, in
tegenstelling tot de soldaten en de equipage die aan boord moesten blijven en maar
geringe gelegenheid hadden tot passagieren.
Om buiswater intrusie tegen te gaan werden de boeg poorten dicht gebreeuwd voor deze
reis. Een burger uit Kaapstad, J. Stolberg, had zich vrijwillig gemeld als matroos, en werd
aangenomen aan boord.
De Konstabel-major werd overgeplaatst op de Spion. Dit was waarschijnlijk dezelfde man
die in de boeien had gezeten voor diefstal.

Zondag 11e feb; wind varierend NW tot ZOtot Z stil en br/zls koelte mooi weer, bragten de bram raas op, ligten
katten en kipten het tuij anker, bragten een zwaar werp anker uit, wonden op ¼ van het daags, ligten het daags
het welke door de stijve koelte weder lieten vallen, ligten het werp weder. De bramraas af. Lagen op de volgende
peiling*; de kerktoorn op ZW ½ Z, De west hoek der Tafelberg WtotN en de Oost punt van het robben eiland
NNW. Met de avond schoten de bramstengen en lieten het tuij vallen.
Deze dagelijkse beschrijving geeft weer hoe men continu bezig was met ankeren en
peilingen nemen om te voorkomen dat het schip niet afdreef en om het risico te
voorkomen om tegen de wal te slaan. Dit alles vanwege de verraderlijke winden die daar
waaiden. Het vertrek uit de baai ging niet zo makkelijk omdat de wind niet mee hielp, die
dag was er te weinig wind zoals men kan opmaken uit het verslag;

Dinsdag 13e feb. Voormiddagwacht, Wind ZZO tot WZW br/zl en labberkoelte, met bewolkte lucht, Bramraas
weer op, te 09.00 lichte het daags anker, zette de Marszeils, bramzeils en dienstige zeilen bij, koersden tussen de
wal en het robben eiland door, salueerde met 15 schoten en wierden egaal bedankt, Spion volgde Evertsen. Ten
11.30 de Wind werd stil en moesten weer ankeren. Temp 74°F. Ankerde tussen het robben eiland en de wal op 10
vadem zand en schelp grond.
*Zie kaart 6.4.1
Pas op de 15e februari was de wind gunstig voor het vertrek. Er staan een paar een paar
interessante notities in die laatste dagen. Allereerst wordt er vermeld dat een weduwe
genaamd “Scharenbergh” die aan boord was op de De Ruijter over ging op de Evertsen.
Wie deze dame was is niet bekend, en waarom zij in haar eendje naar Indië ging is ook
niet duidelijk. Ten tweede wordt er vermeld dat drie “kapenaars “aan boord kwamen om
mee te reizen naar Batavia. Dit waren de jongelingen A Dietz en H. De Wet. Zij werden als
buitengewoon adelborst aangesteld.
De andere was de Heer A. Buijskes die als Ambtenaar voor NOI meeging.
Deze lieden waren natuurlijk familie leden van de Commandant en de SBN die weg wilden
uit de Engelse Kaap. Het moet natuurlijk wel niet eenvoudig geweest zijn voor die mensen
om opeens onder een bezetting te moeten leven.
Veerman had nog een laatste observatie;
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NB; Gedurende ons verblijf genoten wij aan de Kaap zo in de stad als op de omliggende plantagies veel
vriendschap, de al oud bekende gastvrijheid der kapenaren was zeer groot voor de Hollanders.
Op de dag van vertrek de 15e Februari was de wind ZO t Z tot ZW t W “labber koelte” met
heldere lucht. Het anker werd gelicht omstreeks 14.00uur en beide schepen waren
spoedig onder zeil. Er word gemeld dat de kluisgaten en poorten goed werden gedicht om
water indringing tegen te gaan. De schepen maakte zeil na gelegenheid. Omstreeks
16.00uur was de Leeuwenkop ten ZO, de zuidhoek der Tafelberg ten Z, en de NO hoeken
van het robben eiland ZO t O, bij de pomp 23 dm. Ze waren nu duidelijk uit de Tafelbaai.
De koers was WNW.
In de avond nam de
wind toe tot “gereefde
marszeils koelte
“windkracht 7,
waardoor er zeil
verminderd moest
worden, er waren 2
reven nodig en door
schade moest een
ander een nieuw groot
marszeil aangeslagen
worden. Dit werd
allemaal volbracht
tijdens harde wind en
terwijl het schip heen
en weer slingerde, en toont aan hoe hard het bestaan op zee was in die tijd. De matrozen
van toen moeten ijzersterk zijn geweest.

De tijd voor het herstel en proviand laden van het schip had dus iets meer dan vijf weken
geduurd, en men begon nu aan het laatste traject naar Batavia via de Indische Oceaan
met ongeveer 972 mensen aan boord. (7 waren overleden en 5 nieuwe kwamen aan
boord)

Toevoeging bij Veerman’s Journaal,
Windkracht bepaling bij de oude Marine
De vroegere zeevaarders, beginnende met de Portugezen en Spanjaarden, hielden
accurate journalen bij waarin niet alleen de positie bepaling werd genoteerd, maar ook de
weersomstandigheden. Deze informatie was natuurlijk van belang voor later volgende
schepen en werd daarvoor geheim gehouden om te voorkomen dat de concurrentie er
geen voordeel van kon trekken. De Nederlanders hadden al gauw de smaak te pakken en
de VOC schepen hielden er gedetailleerde journalen op na, die grondig bestudeert werden
bij terugkeer in Amsterdam. Het probleem was natuurlijk om hoe de windkracht te
beschrijven want men had geen instrumenten daarvoor zoals de tegenwoordige
anemometers die een numerische waarde verschaffen. De VOC ontwikkelde hun eigen
methode daarvoor die gebaseerd was op de hoeveelheid zeil dat men kon voeren. De
hoogste zeilen in een mast waren de bramzeilen, en de lagere de z.g. marszeilen. Dus
wanneer er een rustig briesje stond kon men de bramzeilen bijzetten zonder het risico te
lopen een mast te breken, en dit was dan een “Bramzeils koelte”. Als de wind harder ging
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blazen werden de bram zeilen gereefd en voer men op de mars zeilen, dit was dan een
“Marszeils koelte”, en daar tussen door waren er verscheidene graderingen. De tabel hier
beneden was samengesteld doormiddel van data die verkregen zijn uit publicaties van
Garcia-Herera et al., en Frits B. Koek van het KNMI. Veerman gebruikte deze termen ook
in zijn journaal, hoewel hij af en toe enige variaties in de terminologie gebruikt.

Windkracht terminologie en
vergelijking met moderne
schalen
Beaufort schaal
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

VOC/Marine term
Stilte
Flauwe koelte
Labber koelte
Bram zeils koelte
Stijve Bramzeils koelte
Mars zeils koelte
Stijve Mars zeils koelte
Gereefde Marszeils koelte
Dubbel gereefde Marszeils
koelte
Digt gereefde Mars zeils koelte
Stijve gereefde Mars zeils
koelte
Storm
Orkaan

Knopen
<1
1-3
4-6
7 - 10
11 - 16
17 - 21
22 - 27
28 - 33

Km/uur
0<1
1-5
6 - 11
12 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 50
51 - 61

34 - 40
41 - 47

62 - 74
75 - 87

48 - 55
56 - 63
> 64

88 - 102
103 - 117
> 118

Bronnen:
1) Garcia-Herrera, Konnen, Wheeler, Rosario, Jones and Koek, “Meteorological
observations during Rotterdams Welvaren cruise from Batavia to Rotterdam in 1826”
2) G.P.Konnen and F.B. Koek, “Description of the CLIWOC data base”, KNMI
3) Garcia-Herrera et al. ,”Ship logbooks help Analyze Pre-instrumental climate”, Eos , vol.
87, n0. 18, 2 May 2006.
Was getekend: Bart van Rees en Arie Krijgsman

Constantia…, een voorstad van Kaapstad die een vooraanstaande
geschiedenis kent in de wijnen….
Constantia is een hele belangrijke voorstad van Kaapstad, hierover een stukje
toegevoegde geschiedenis over dit zuidelijke puntje waar onze voorouders veelvoudig zijn
geankerd teneinde de voorraden aan te vullen, water te verversen en alle andere
levensbehoeftige zaken te regelen, alvorens men de reis naar de Oost voort kon
zetten…….
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Kaapstad
(Afrikaans: Kaapstad, Engels: Cape Town, Xhosa: iKapa)
bijgenaamd de Moederstad, is de hoofdplaats van de
provincie West-Kaap en is het wetgevend centrum van Zuid-Afrika.
De stad maakt deel uit van de gemeente Kaapstad, die ongeveer 2,9
miljoen inwoners heeft (2001). Kaapstad is samen
met Pretoria (uitvoerende macht) en Bloemfontein(rechterlijke macht) een van
de hoofdsteden van Zuid-Afrika.
Het is na Johannesburg de grootste stad van het land.
De stad, gelegen in het zuidwestelijkste punt van Zuid-Afrika, was oorspronkelijk een
verversingspost voor Nederlandse schepen die op weg waren naar Oost-Afrika, Indië of
het Verre Oosten. Het was daarnaast een van de eerste permanente Europese
nederzettingen ten zuiden van de Sahara. De Nederlanders in dienst van de Vereenigde
Oost-Indische Compagnie maakten hier voor het eerst contact met de leider van de
Goringkhoina in 1652.
Van een kleine havenstad groeide Kaapstad uit tot de grootste stad van Zuid-Afrika, maar
raakte deze plaats in 1887 kwijt aan Johannesburg door de goudkoorts naar
de Witwatersrand. Bij de volkstelling uit 2001 bleek dat Kaapstad de
grootste Afrikaanssprekende gemeenschap was van Zuid-Afrika met 1,2 miljoen mensen.
Dankzij de natuur en de ligging aan de voet van de beroemde Tafelberg, is Kaapstad een
populaire internationale bestemming voor toeristen.

Geografie
Kaapstad ligt in het zuidwesten van Zuid-Afrika in de provincie West-Kaap gelegen aan
de Tafelbaai van de Atlantische Oceaan. De stad is internationaal bekend om de ligging
aan de voet van de Tafelberg, een grote plateauachtige berg met een hoogte van 1.086
meter boven het zeeniveau. Deze berg samen met andere lagere bergen en heuvels
bepalen de horizon van de stad en zijn een onmiskenbaar baken geworden. De Tafelbaai
wordt door de inheemse bewoners Hoeri (letterlijk "Baai van de zee") genoemd en heeft
zijn huidige naam te danken aan een Portugese admiraal die in 1503 langs zeilde.[1]
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Het Kaapse Schiereiland, dat een lengte van bijna 35 kilometer heeft en strekt van
Kaapstad in het noorden tot aan Kaap de Goede Hoop en Kaappunt, is een van 's werelds
plantenkoninkrijken waarbij een aantal soorten alleen hier voorkomen.
De "Stadskom" van Kaapstad
(Engels: City Bowl) of het
centrale zakencentrum met
zijn wolkenkrabbers omringd
door woonwijken, wordt
begrensd door de Tafelbaai
aan de ene kant en de
Tafelberg aan de andere kant.
De uitgestrekte voorsteden
aan beide kanten van het
bergmassief verschillen qua
karakter sterk van elkaar. Het
hele gebied kan alleen vanaf
de Tafelberg gezien worden.
In de "Stadskom" of andere
woonwijken aan
de Atlantische Oceaan of de
bergen wonen een miljoen inwoners. De overige twee miljoen wonen op de uitgestrekte
Kaapse Vlaktes.
Doordat de zee vaak onrustig is om het Kaapse Schiereiland werd de Kaap de Goede
Hoop, die bijna 50 kilometer ten zuiden van het stadscentrum ligt, al vroeg door de
zeevaarders de "Kaap van Stormen" genoemd. De koude Benguelastroom stroomt vanuit
het zuiden langs de kust en schept een mediterraan winterklimaat waarin vruchten en
groentes goed gedijen. Veelal wordt Kaapstad beschreven als "de enige stad ter wereld
die aan twee oceanen ligt", wat niet helemaal juist is, omdat de Atlantische en de Indische
Oceaan ongeveer 200 kilometer ten oosten van Kaapstad, bij Kaap Agulhas aan elkaar
grenzen.[2]
Om de stad heen liggen verschillende stuwmeren die de bevolking van de stad van water
voorzien. Anno 2018 kampt de stad met een steeds groter watertekort. Enerzijds is er de
bevolking die in een aantal decennia fors is toegenomen, anderzijds kampt Zuid-Afrika
vanwege
de klimaatverandering met langere perioden van droogte. Om de droogte tegen te gaan
zijn er verschillende maatregelen genomen op het gebied van waterbesparing. Zo worden
burgers beperkt in hun watergebruik. Ook zijn er plannen voor nieuwe waterinfrastructuur,
zoals nieuwe dammen en wateromleidingen
Vroege geschiedenis
Zuid-Afrika heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de vroege mens. Het
land werd meer dan 100.000 jaar geleden al door kleine groepen Hominidae of
mensachtigen bewoond. In het zuidelijke Kaapland zijn in Smitswinkelbaai bij Rooikrans
en bij de Bonteberg gebeentes en steenwerktuigen ontdekt die door mensachtige
bewoners (de Homo erectus) zijn achtergelaten. Daarnaast is er in het
Langebaanstrandmeer ten noorden van Kaapstad een menselijk spoor uit de periode
115.000 v.Chr.(!) ontdekt.[6]
De eerste bewoners waren jagers en verzamelaars, die eenvoudige steenwerktuigen en
vuur gebruikten. Rond 8000 v.Chr. had de plaatselijke jagersgemeenschap kennisgemaakt
met pijl-en12

boog. De grote trek naar het
binnenland begon rond
2000 v.Chr. waarbij de
jagers uit de omgeving van
Kaapstad in aanraking
kwamen met de hoger
ontwikkelde
boerengemeenschappen.

Muurtekeningen in WestKaap.

De Kaap langs de zeeroute naar Indië

De Europese scheepvaart ontwikkelde zich in de 15e eeuw snel
waardoor Portugese zeevaarders in staat waren om langs de westkust van Afrika steeds
verder zuidwaarts te zeilen. Zij waren niet zo zeer in Afrika geïnteresseerd, maar meer in
een zeeroute naar Indië voor de kostbare specerijen. De eerste Europeaan die op 3
februari 1488 bij de Mosselbaai aan land ging en met de
plaatselijke Khoikhoistammen handel dreef, was Bartolomeu Dias. Tijdens zijn terugreis
naar Europa had Dias dankzij de rustige weersomstandigheden voor de eerste keer de
Kaap gezien en besloten om ook hier voet aan wal te zetten en een kruis op te richten. Hij
had de Kaap vier maanden daarvoor, vanwege hevige stormen, niet gezien en noemde
hem "Kaap van Stormen".
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Standbeeld van Bartolomeu Dias in
Kaapstad

Later hernoemde de Portugese koning
hem naar Cabo da Boa
Esperança ("Kaap de Goede Hoop").
Portugese zeevaarders lieten veel
kruizen achter als zij langsvoeren die
dienden als baken voor andere schepen.
Met deze kruizen bevestigden ze ook de
Portugese aanspraak op het land. Vanaf
1500 kwamen Portugese schepen
geregeld aan in de Mosselbaai om vers
water en andere voorraden te laden.

De Tafelberg is in 1503 door de
Portugees António de
Saldanha ontdekt en hij was ook de
eerste Europeaan die de Tafelberg
beklom. Ondanks de strategische
ligging van de Kaap, hadden de
Portugezen geen belangstelling om
er een permanente nederzetting te
stichten. Zij hadden andere
nederzettingen zoals die
van Mozambique, dat in tegenstelling tot de Kaap wel in alle Portugese behoeftes kon
voorzien. Portugal had tot laat in de 16e eeuw een monopolie op de zeeroute naar Azië.
De handel met de Khoikhoi, die de Portugezen van vers vlees voorzagen, vond niet altijd
plaats op een eerlijke basis. Soms waren er geschillen die met geweld werden opgelost.
De onderkoning van Portugees-Oost-Indië, Francisco de Almeida, was samen met 55 van
zijn manschappen tijdens een gevecht met Khoikhoi-krijgers gesneuveld. Dit voorval was
een van de redenen om niet met de kolonisatie van Zuid-Afrika te beginnen.
In 1611 voer een Hollands schip voor het eerst rechtstreeks van de Kaap naar Indië, in
plaats van via de kustlijn van Oost-Afrika. De slechte reputatie van de Kaap weerhield de
Britse overheid er in 1620 niet van om er aanspraak op te maken nadat een kapitein de
Engelse vlag op Leeuwenkop had gehesen.

De Kaap als een Nederlandse kolonie
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Aankomst van Jan van Riebeeck bij de Kaap. Geschilderd door Charles Bell

Toen het Nederlandse schip Nieuw Haarlem op zijn terugreis van Indië op 25 maart 1647
met een bemanning van zestig leden aan de Kaap strandde, hadden de plaatselijke
Khoikhoi voor het eerst een lange periode contact met de Hollanders. De bemanning,
onder bevel van onderkoopman Leendert Janszen, bracht bijna een jaar aan de Kaap door
voordat zij door een vloot van vijf Nederlandse schepen in maart 1648 opgepikt werden.
Hun berichten over het gunstige klimaat en de goede ervaringen met de Khoikhoi en de
ruilhandel, was voor de Vereenigde Oost-Indische Compagnie beslissend om een
verversingspost aan de Kaap te stichten.
In economisch opzicht waren de gebieden in Azië meer lonend voor de Compagnie en
daarom werd er in eerste instantie weinig belang gehecht aan een kleine verversingspost.
De zeereis van Europa naar Azië duurde destijds tussen de zes en acht maanden en een
gevolg daarvan waren ziektes aan boord, zoals scheurbuik, waardoor er hoge sterftecijfers
waren onder de manschappen. De reis zou winstgevender zijn wanneer er voldoende
groente en vlees beschikbaar zouden zijn aan boord.
De koopman Jan Anthoniszoon van Riebeeck was aan boord van een van de vijf schepen
die de zeelieden van de Nieuwe Haarlem hadden gered. Hij werd destijds verdacht van
corruptie en stelde zichzelf beschikbaar voor de opbouw van de verversingspost. Zijn
belangstelling om die post te bekleden was geworteld in de hoop hierdoor genoeg
vertrouwen te winnen om later overgeplaatst te worden naar Indië. Als bescherming tegen
de oorspronkelijke bevolking en aanvallen vanuit zee bouwden de Nederlanders
onmiddellijk een sterk fort dat zou uitgroeien tot Kasteel de Goede Hoop.
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Kaapstad met links het Kasteel de Goede Hoop

Op 6 april 1652 zette Jan van Riebeeck samen met zijn vrouw en vierjarige zoon en
negentig manschappen, waaronder zeven andere vrouwen, in de Tafelbaai voet aan wal.
De Compagnie was niet tevreden met de ontwikkeling van de nederzetting en had Van
Riebeeck opgedragen de kosten laag te houden en zelfvoorzienend te zijn. Van Riebeeck
gaf opdracht een fort voor tachtig mensen te bouwen, kleine akkers aan te leggen,
groenten en vruchten te verbouwen en veehandel met de inheemse bevolking te drijven.
De Compagnie wilde een goede relatie met hen hebben. Het vierhoekige fort werd door
een wal en palissades beschermd en vanaf 3 augustus waren alle kolonisten hierin
gevestigd. Als gevolg van de strenge winter met regen en hagelstormen bezweken twintig
mensen aan ziektes. De boerderijactiviteiten waren duur en werden gekweld door een
tekort aan mankracht en landbouwspecialisatie. De soldaten en ambtenaren waren veelal
opgeleid voor handel en militaire opgaven en niet vertrouwd met landbouwmethodes. De
ruilhandel met de plaatselijke Khoikhoistammen was beperkt tot vee.
In maart 1653 werd het verversingsstation voor de eerste keer op de proef gesteld. Een
vloot onder bevel van admiraal Gerard Demmer deed tijdens de zeereis naar Nederland
de nederzetting aan. De manschappen werden van groente, vlees en melk voorzien en
deze prestatie van de kolonie werd door de admiraal bij zijn terugkeer in Nederland
vermeld. De landbouwactiviteiten werden geleidelijk uitgebouwd en al in 1659 werden de
eerste wijndruiven geoogst. De moraal van de kolonisten was desondanks laag en
sommige sloten zich zelfs aan bij de Khoikhoi. De laatstgenoemden waren vaak wel bereid
om voor de kolonie werk te verrichten.
De oorspronkelijke bevolking, de Khoi en de San, weigerde echter verder met de
Europeanen handel te drijven en bleek ook ongeschikt te zijn voor het Europese concept
van werk en bezit. Om toch in de behoefte aan mankracht te voorzien, voerden de
Nederlanders slaven in uit hun koloniën Madagaskar en Indië. Met de eerste invoer van
slaven in het jaar 1658 verdubbelde de Kaapse bevolking. Naast de slaven waren er ook
enkele bannelingen uit Indië, die door het Nederlands-Bataafse Hooggerechtshof naar de
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Kaap waren gedeporteerd. Samen met de slavenbevolking vestigde ook de islam zich aan
de Kaap.
Naast de invoer van slaven was het de praktijk om van kolonisten zelfstandige boeren te
maken als een oplossing voor het voedselprobleem. De Compagnie had in 1659
toestemming verleend om aan negen kolonisten de status van vrijburger toe te kennen.
Kolonisten van Nederlandse en Duitse afkomst die hiervoor in aanmerking kwamen,
konden zaden en landbouwgereedschappen op krediet ontvangen. De eerste kolonist in
dienst van de Compagnie aan wie de vrijbrief gegeven was, was een Duitse kolonist
uit Keulen die, zoals veel andere mensen uit Noordwest-Duitsland, na de Dertigjarige
Oorlog in Nederland had gewerkt.
Het experiment slaagde en de landbouwproductie nam toe. De Compagnie had ook in
beperkte mate kolonisten uit onder meer Nederland aangemoedigd zich aan de Kaap te
vestigen. Veel minder mensen waren bereid om te emigreren, maar na het opheffen van
het Edict van Nantes in 1687/1688 hadden bijna 225 van de 80.000 hugenoten die
Frankrijk verlieten, besloten zich aan de Kaap te vestigen.
Het kasteel, dat in de periode 1666 en 1679 was ontstaan, is het oudst bewaarde gebouw
in Zuid-Afrika. Tegen het jaar 1691 waren er tussen de vijftig en zestig huizen in Kaapstad
en tegen het begin van de 18e eeuw was dat aantal vervijfvoudigd.
De uitbreiding van de kolonie leidde echter tot geschillen met de Khoikhoi. In 1659 kwam
het tot confrontaties met de inheemse bevolking als gevolg van het gebruik van weilanden
door kolonisten. In 1671 kwam het tot conflicten door de groeiende vraag naar vlees, dat
de Khoikhoi niet wilden verhandelen. Uiteindelijk leden de Khoikhoi een verpletterende
nederlaag. Sommigen waren bereid met kolonisten te trouwen of zich op een andere
manier bij de blanke gemeenschap aan te sluiten, terwijl anderen het binnenland
introkken.
Vrouwen waren
schaars in de kolonie
en Europese mannen
kregen kinderen met
Khoikhoivrouwen en
slavinnen.

18e eeuw
"Plan en Caart van het
Fort en Vlek an Cabo de
Goede Hoop, so als het in
het jaar 1767 [is]
gefortificeert en betimmert
geweest."
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Toen Simon van der Stel in 1679 aangesteld werd als nieuwe commandant van de Kaap
(vanaf 1691 had hij het ambt van gouverneur bekleed), was het Kasteel de Goede Hoop
volledig afgebouwd, terwijl Kaapstad zelf uit vier straten bestond en een blanke bevolking
had van 290 mensen. De stad werd bestuurd door een raad die wetgevende, uitvoerende
en rechtsprekende bevoegdheden had en moest verantwoording afleggen aan de
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië in Batavia (het hedendaagse Jakarta).
C.F. van den Brink legde de plattegrond van fort en vlek van Kaap de Goede Hoop zoals
die in 1767 was vast op kaart. Van den Brink benoemt o.a Batterij Imhoff, Batterij
Elisabeth, Batterij Helena, Batterij Thulbagh, Fort de Knocke, de Nieuwe Batterij, Batterij
Chavonnes.
Toen eind 18e eeuw de VOC bankroet ging en Nederland een Fransgezinde regering
kreeg (zie Bataafse Republiek), werden Kaapstad en de Kaapkolonie in 1806 veroverd
door de Britten, net als veel andere Nederlandse koloniën. Bij de oprichting van
het Koninkrijk der Nederlanden kreeg Nederland enkele koloniën terug,
waaronder Nederlands-Indië, maar de Britten behielden de Kaapkolonie voor zichzelf
vanwege de strategische ligging op de vaarweg naar Indië. De oorspronkelijke kolonisten
voelden zich steeds meer onderdrukt door de Britse kolonisator en trokken uiteindelijk in
groten getale als de Boeren het Zuid-Afrikaanse achterland in. Iets later werd in het
nieuwe gebied waar de Boeren woonden goud en diamant gevonden, het economische
zwaartepunt werd hierbij verplaatst van de Kaap naar het Witwatersrandgebied.
Pas in 1910 verkregen de kolonies zelfstandigheid als de Unie van Zuid-Afrika.

21e eeuw
In het voorjaar van 2018 kampte Kaapstad met een ernstig watergebrek. Kaapstad is voor
zijn waterbevoorrading aangewezen op stuwmeren, en die vertonen sinds 2014 een sterk
dalende trend, veroorzaakt door een aanhoudende droogte, in combinatie met een
toegenomen bevolking, wanbeheer[9] en klimaatverandering.[10] Het stadsbestuur vreesde
zelfs voor een “Zero Day”, een dag waarop de kranen droog zouden staan.[11][12]

Stadsbeeld

Het uitzicht over Kaapstad vanaf de Tafelberg

In Kaapstad is zowel de Nederlandse als de Engelse overheersing vandaag nog duidelijk
zichtbaar in de Hollandse en victoriaanse architectuur. Het vormt daarmee een belangrijke
toeristische bestemming. 52% van alle buitenlandse bezoekers aan Zuid-Afrika bezoekt
Kaapstad.
Ingeklemd tussen de Tafelbaai aan de ene kant en de Tafelberg aan de andere zijde,
liggen er woonbuurten (Oranjezicht, Tamboerskloof, Zonnebloem of District 6, Gardens,
Vredehoek) rondom de zakenkernen van het centrum met zijn wolkenkrabbers.
De koude Benguelastroom stroomt vanuit het zuiden en veroorzaakt een klimaat met
winterregens waarin fruit goed gedijt.
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Het schiereiland, Kaapschiereiland genaamd, is een van de zes florarijken van de wereld,
te weten de Kaapflora. Veel soorten zijn specifiek voor de regio en uniek in de wereld.
Hieronder vallen vooral fynbos, een soort heideachtige bebossing, en protea, de nationale
bloem.
Bronvermelding : Wikipedia
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