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Eksplorasie vind plaas wanneer 'n reis onderneem word om informasie te verkry, selfs as dit nie die enigste of hoofrede
vir die reis is nie. Dit is die soeke na kennis binne sowel as buite betrede maar nie ten volle bekende gebiede nie. Daar
bestaan 'n betekenisvolle verskil tussen "ontdekking" en "eksplorasie": Die ontdekker Ie slegs toevallig kennis bloot; die
eksploreerder, daarenteen, gaan doelbewus en evaluerend te werk. Die hoofelemente van eksplorasie wat uitloop op die
volle ontWikkeling van 'n gebied, word in diagram 1 aangetoon.
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(a) Redes vir eksplor{lsie en keuse van die gebied

Volgens J. D .Overton moet claar eerstens vraagfaktore
bestaan om ' n uitbreiding van geografiese kennis oor nie-

geeksploreerde of gedeeltelik geeksploreerde omgewing aan
te moedig. Dit kan onder meer ekonomies van aard wees
(byvoorbeeld 'n tekort aan grond en natuurlike hulpbronne,
beperkte handelsgebiede en isolasie ten opsigte van mark-
gebiede) of andersins godsdienstig of wetenskaplik gemoti-
veer wees.1

Hoewel die Here Sewentien van die Verenigde Oos-
Indiese Kompanjie hoofsaaklik in die kuste en see condom
Afrika belang gestel bet ter wille van die veiligheid van die
handelsvloot, bet bulle tog ook binnelandse eksplorasie aan-
gemoedig. Dit was clan ook gedurende die 17de eeu dat
belangrike ekonomiese vraagfaktore, en Die godsdienstige
of wetenskaplike motiewe Die, hierdie vroee reise gestimu-
leer bet. Inspirasie daarvoor is geput uit die aanloklike denk-
beeldige geografiese data wat op , n kaart in een van J an

Huyghen van linschotew se boeke oor die navigasie van
vroee Portugese ontdekkers voorgekom bet, , n mondelinge

verslag van die Spaanse priester Martinus Mantini oor die
mitiese Monomotapa met sy ontsaglike rykdomme en die
fabelagtige Vigiti Magna, en die moontlikheid van Hotten-
totruilhandel.

In 1657 bet kommissaris Rijckloff van Goens aanJan van
Riebeeck opdrag gegee om wanneer die geleentheid horn
voordoen, ondersoek in te stel na enigiets wat tot profyte
aanleiding kon gee, byvoorbeeld, goud, ivoor, velIe, see-
koeitande, volstruisvere, renosterhorings, heuning en was.

'n Tweede element is die keuse van die gebied. Dit hang
saam met die evaluasie van die voorgenome nie-geeksplo-
reerde gebied.3 Van Goens was van mening dat die weskus
van die tiende graad suiderbreedte in Angola suidwaarts
ondersoek moes word en dat dit beter sou wees om togte
oor land as oor see te onderneem. Die inwoners van die
gebied moes, nadat die gebied mettertyd geeksploreer is,
oorreed word om die Kaap met bulle handelsware te besoek.
Volgens Van Goens sou dit die Kompanjie die minste kos
en terselfdertyd die grootste profyt lewer. Om vrywilligers
aan te moedig om reise na die binneland te onderneem,

-Gevolge

Moontlike gevolge

Hoofelemente van die eksplorilSieproses (vol gens die model van J.D.
OVERTON, A theory of exploration, Journal of historical geography, 1981).

Die Sentraal-Weskusgebied van Suid-Afrika omvat die
landdrosdistrikte Clanwilliam, Vanrhynsdorp en Vredendal.
Hierdie drie distrikte, ook bekend as die Olifantsrivier- sosio-
ekonomiese streek, beslaan 'n oppervlakte van 20 500
km2. In die suidweste grens die gebied aan die landdros-
distrik Piketberg, aan die oostekant Calvinia, aan die
noordekant Namakwaland, en aan die westekant aan die
Atlantiese Oseaan.

Duidelike fisiese kenmerke van hierdie gebied is die steil
bergreekse, wat die grootste gedeelte van die Olifantsrivier-
afwateringsisteem omsoom, die amper gelykliggende en
uitgestrekte Knersvlakte, die duinagtige Sandveld langs die
Atlantiese kuslyn in die sentrale en suidelike gedeelte, en
die heuwellande van die noordelike tot noordwestelike
gedeelte. Die gebied ten noorde van die benedeloop van
die Olifantsrivier is berug vir sy gebrek aan oop waters en
die lae bruikbaarheid van die beskikbare water weens die
soutkonsentrasie daarvan. Die waterprobleem en die flSiese
hindernisse bet gevolglik 'n sterk kontrole op vroee eksplora-
sie uitgeoefen.

1. ).D. OVERTON. A theory of exploration, Journal of historical geo-
graphy 7(1), 1981, p. 57.

2. ).H. VAN lJNSCHOt1!N. Histoire de fa navigation de Ban Hugves de
Linshot Ho/landois aux lndes Oriental is (Amsterdam, 1619).

3. OVERTON. op. cit., p. 57.
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blyfplekke en gesindhede teenoor die Blankes moes vasgestel
word. Voorts moes geskikte roetes bepaal word, terwyl
ondersoek ingestel moes word na die industrie, godsdiens,
habitasie en verdedigingstellings van die inheemse bevol-

kings.s
Die grootste struikelblok vir die eerste ekspedisies, onder

meet die vanJan Danckaert (1660-1661), was die steil berg-
landskap (Olifantsrivierbergc) suid van die Olifantsrivier-
vallei.9 Die klipperige sandgrond langs die Olifantsrivier
was oorgroei met doringbosse, sodat beweging oor hierdie
terrein uiters moeilik was.1O

Deur die joernale van die verskillende eksploreerders te
evalueer, is gevind dat nieteenstaande die mislukkings van
die eerste pogings (1660-64) om die legendariese ryk
Monomotapa op te spoor, die landskap teenoor die Weskus
in die proses tog wel bekend gestel is. Daar is kennis geneem
van die hulpbronbasis .van die gebied, onder meervan die
groot getalle en verskeidenheid wild, van die varswatervis
en waterpiante war deur inheemse bevolkings benut word,
en van marmerafsertings: Ewe belangrik is die notering van
die flSiese kenmerke van die landskap, soos die geaardheid
van die riviere en die terrein. So, byvoorbeeld, her Cornelus
de Cretser, war die joernaal van Pieter Everaert se ekspedisie
(1661-1662) gehou her, aangeteken dat kolle goeie, vaste
grond, geskik vir landboukundige benurting, voorkom.11
Verder is die inheemse stamme war die Sentraal-Weskus-
gebied bewO<)n her, weens die moontlikheid van ruilhandel
as 'n besondere betekenisvolle ekonomiese bate aangeslaan.
In daardie stadium kon die Sentraal-Weskus van Suid-Afrika
hoewel afgelee, as die bekendste deel van die Suid-Afri-
kaanse binneland beskou word, aangesien dit op die pad
na die vermeende legendariese Monomotapa gelee was.

Gedeelte van die Van Iinschotenkaart grotendeels gebaseer op mitiese data.
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bet hy aanbeveel dat persone wat eksplorasiereise onder-
neem, beloon word in ooreenstemming met hul prestasie.4

(b) Eva/uering van verslag

Verdere elemente in die model van J.D. Overton is die
eksplorasiereis self en die waardering van die gebied deur
die eksploreerder. Die verslag van die eksploreerder is
gewoonlik deurslaggewend want dit bevat die beskrywing
en evaluering van 'n gebied wat deur die besluitnemers
ontleed moet word.5

P.L. Scholtz6 (1964) dui twee tydperke aan waarin
ontdekkingsreise plaasgevind bet: tussen 1660 en 1664, en
clan weer tussen 1682 en 1685. Die reisgeselskappe bet ge-
woonlik hulle togte gedurende die somermaande aangepak
om nie deur vol riviere gestuit te word nie. Gevolglik moes
hulle 'n waterlose landskap te voet, later met pakosse en
waens, oorsteek. Die water wat wel beskikbaar was, was
dikwels nie vir menslike of dierlike gebruik geskik nie. Aan
die eerste reisigers -soosJan Wintervogel (1655)- bet
Jan van Riebeeck onder meet opdrag gegee om gereelde
kompaslesings te neem met die doel om 'n roete vir toe-
komstige reise vas te stel, en relatiewe tyd moes getrou
genoteer word om distansies van die verskillende stadia van
die reise te bepaal. Hierdie data moes op 'n kaart aangebring
word. Afgesien van die kompas bet die reisigers gebruik
gemaak van die kruisstaaf en astrolabium.7 Die kaarte is
gewoonlik deur ervare kaarttekenaars of joernaalhouers
versorg. (Vergelyk die kaart wat gedurende die ekspedisie
van Pieter Everaert (1661-1662) saamgestel is). Die reisigers
moes voorts die ligging van bewerkbare grond, bergagtige
gedeeltes van die landskap, waterplekke, standhoudende
riviere en moontlike silwer- en goudneerslae noteer. Name
moes aan sommige prominente landmerke toegeken word
en die name van die verskillende stamme, hul hoofde, ver-

Everaert se reis (1661-1662) met legendanese Vlgiti Magnarivier wat nerens
uitmond nie.

FOTO, KAAPSE ARGIEFBEWAARPLEK. KAAPSTAD

4. A. BoBsEKEN. Die kommisslJrose IJIJn die KlJIJp 1657-1700 (MA,
Universiteit van Stellenbosch, 1936), pp. 141-143.

5. OVERTON. op. cit., p. 58.
6. P .1. SCHOLTZ. Die histonese ontwikkeling vlJn die Onder-OliflJntmvier

1660-1902 (D.Litt.et Phil., Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria,
1964), pp. 17 en 29.

7. Ibid., p. 18.
8. H.B. THoM.joumlJ! of jlJn vlJn Riebeeck Ill, 1659-1662 (Kaapstad,

1956), pp. 285-287.
9. Ib,a., p. 318.

10. Ibid:, pp. 315-317.
11. Ibid:, p. 465.



slegs droe bossies vir die beeste voorgekom het'.18 Die twee
ekspedisies van Olof Bergh na die Koperberge bet onder
andere kaarttekenaars, delwers en joernaalhouers inge-
sluit.19 Beide hierdie ekspedisies bet egter misluk weens die
gebrek aan water in Namakwaland, maar waardevolle
geografiese en geologiese data is tog oor die weskusvlakte
bekom en gekarteer.

Weens die positiewe resultaat van kopermonsters wat deur
Izak Schrijver in 1684 van die Koperberg in Namakwaland
gebring is, bet Simon van der Stel besluit om persoonlik
ondersoek te gaan instel. Bergh se roete oor die Sandveld
is gevolg. Ook bulle bet met dik sand te kampe gehad waar-
deur bulle vertraag is. Dit is duidelik uit die joernaal dat
met hierdie spesifieke ekspedisie die fisiese landskap be-
sonder noukeurig ontleed is. By Kompanjiesdrif bet die
burgers wat Van der Stel se ekspedisie meegemaak bet,
verlof van die kommandeur verkry om jag te maak op see-
koeie, elande en renosters. Dit moes 'n besondere goeie
reenseisoen gewees bet, aangesien die gebied ten noorde
van die benedeloop van die Olifantsrivier welig met gras
bedek was. Voorts word melding gemaak van 'skerpioene
so groot soos Rhynkreef in Europa', en is aangeteken dat
'n fisiese landskap wat tydens die reise van Pieter van
Meerhoff en OlofBergh 'n beeld van 'n dorre woestynland-
skap geskep bet, nou vertoon soos 'n paradyslandskap wat
uit groen weivelde met volop wild- en voelsoorte bestaan.2o
Dit is dus 'n nie-statiese landskap wat binne korte duur
vinnig van voorkoms kan verander as gevolg van die inter-
aksie van verskillende fisiese elemente.

Nadat Van der Stel vrede onder die verskillende strydende
stamme by Bakkeley Plaatz bewerkstellig bet, bet hy noord-
waarts deur Namakwaland getrek. Die landskap wat deur
die Moedvetloorheuwels verteenwoordig word, bet tekens
van mineraalhulpbronne getoon. In die omgewing van
Meerhoffs Casteel is die landskap besonder noukeurig deur
Van der Stel ontleed en opgesom nadat hy self die berg tot
by sy kruin bestyg het.21 Nadat hy die Koperberg bereik
en gevind bet dat die ontginning van koper claar onekono-
mies sou wees, bet Van der Stel ook die landstreek ten weste
van die Koperberg ondersoek.

Die reis van Van der Stel bet 'n magdom korrekte geo-
grafiese data opgelewer en aanleiding gegee tot meet akku-
rate kaarte met betrekking tot die geografie van hierdie
gedeelte van die suidelike subkontinent. Monomotapa, met
sy goud en ander rykdomme bet geblyk 'n mite te wees.
Alhoewel geografiese kennis bekom is, is die oorspronklike
vraagfaktore Die bevredig Die, behalwe dat moontlike vee-
ruilhandel met inheemse bevolkingsgroepe en die jag van
wild moontlik was.

Die verwisseling van kommandeurs en die Nederlandse
betrokkenheid by Europese oorloe het tot gevolg gehad dat
aan die bou van die Kasteel de Goede Hoop en ander plaas-
like sake voorkeur gegee is, sodat 'n tWeede reeks reise eers
in 1682 'n aanvang gene em het. Nog voor die einde van
die Europese oorloe was die Kompanjie egter genee om die
Weskusgebied verder te laat ondersoek, sodat meet gedetail-
leerde geografiese kennis ten opsigte van die landskaps-
gesteldheid versamel kon word, die moontlikheid van
geskikte hawens en skeepvaart verder ondersoek kon word
en meet omvattende kennis versamel kon word oor die
inwoners met die oog op handel. Deur van seevaart gebruik
te maak sou die lang en moeilike reise oor land uitgeskakel
word.

Op grond hiervan is seetogte aangepak en is claar op drie
geleenthede met bote uitgevaar. So is vasgestel dat die
Olifantsriviermonding ongeveer 160 km noord van St.
Helenabaai is, en is Everaert se oordeel bevestig, naamlik
dat geen boot die rivier sou kon bevaar nie, aangesien dit
te vlak is.12 Ten opsigte van die ekonomiese voordele van
die Weskus, was die resultaat negatief en is die geweste ten
noorde van St. Helena as 'n onbewoonde woestyn gepersi-
pieer .13 Die negatiewe uitslag met betrekking tot seetogte
het uiteraard tot die einde daarvan aanleiding gegee.

Simon van der Stel wat ook deur die legendariese Mono-
motapa betower is, wou die Namakwas na die Kaap lok om
'n noukeurige ondersoek in te stel of hulle nie miskien oor
verborge kennis beskik nie.14 Hy was verder onder die
indruk dat die landstreek waar die Namakwas gevestig was,
oor bepaalde bronne van kommersiele waarde beskik het.
Aan kaptein Kees is in 1681 opdrag gegee om die Namakwas
na die Kaap te nooi. Sommige van die Namakwas het die
uitnodiging aanvaar en kopererts, wat op 'n mineraalbron

cluj, saamgebring.
Van der Stel het hulle gretig oor hul tuislandskap uitgevra

en navraag gedoen oor die groot rivier Cammissa en die stad
Vigiti Magna. Hulle het egter geen kennis van sodanige plek
naby hulle tuisgebied gehad nie, maar hulle was wel van
'n baie groot bree en diep rivier bewus; dit moes die huidige
Oranjerivier gewees het.l~ Dit was uit hierdie onderhoud
duidelik dat die Namakwas slegs vee en koper as produkte
kon aanbied.

Kort hierna (1682) het Van Goens weer die Kaap onder-
weg na Holland aangedoen. Hy het 'n nuwe geslag mense
ontmoet wat egter soos hul voorgangers steeds geglo het aan
die mitiese Cammissa en die met klip geboude Vigiti Magna
wat op sy oewer gelee was. Hy het aan Van der Stel instruk-
sies gelaat met betrekking tot eksplorasiereise, onder meet
dat dit veiliger sou wees om aan die einde van die reensei-
soen in die maande Augustus, September en Oktober,
wanneer claar nerens 'n gebrek aan water sou wees nie, 'n
tog te onderneem.16

Intussen is die klein hoeveelhede kopererts wat van die
besoekende Namakwas gekry is, vir ontleding na Holland
gestuur, en die positiewe uitslag daarvan het aanleiding
gegee tot die onderneming van verdere landtogte.17 Die
eksplorasiereise wat in hierdie periode gevolg het, het
afgewyk van die ou moeilike bergagtige roete en 'n makliker
een oor die Sandveld is gevolg. Vir al die ekspedisies tot
dusver en vir die wat gevolg het, was dit veral die landskap
ten noorde van die benedeloop van die Olifantsrivier wat
hoofbrekens besorg het. Hierdie deel van die landskap het
die ontdekkingsreisigers tot die uiterste beproef. Vergelyk,
byvoorbeeld, die beskrywing van aloE Bergh se reise van
1682 en 1683 waarin die volgende beskrywing voorkom: 'na
omtrent tWee uur se trek kon een van hulle beeste nie meet
verder nie en is agtergelaat, maar het hulle teen die aand
by die fontein met stinkende water uitgekom, waarornheen

12. ScHOLTZ. op. cit., p. 29.
13. G.M. THEM. History of South A.fiica before 1795, III (Londen, 1922),

p.177.
14. SCHOLTZ. op. cit., p. 30.
15. Thea!, op. cit., pp. 254-255.
16. E.E. MossoP.Journals of the expeditions of the honourable ensign

alofBergh (1682 and 1683) and the enSIgn /saq Schrijver (1889) (Kaap-
stad, 1931), pp. 22 en 24.

17. SCHOLTZ. op. cit., p. 31.
18. Mossop. op. cit., p. 106.
19. SCHOLTZ. op. cit., p. 33.
20. G. WATERHOUSE. Simon van der Stet's journal of his expedition to

Namaqualand 1685-1686 (Londen, 1932), pp. 18-19 and 23.
21. Ibid, p. 26-29.
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