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In 1966 het die heer F. D. Moorrees van Seepunt aan die Kultuurhistoriese Museum in Kaapstad 'n groot pasteltekening geskenk
wat 'n egpaar met hulle dogtertjie in 'n vertrek voorstel. Die
tekening is op papier. Die afmetings is 26.7 duim by 35.5 duim.
Die direkteur van die museum, dr. W. Schneewind, was so
vriendelik om my aandag te vestig op hierdie stuk. Sy inligting
daaroor was dat volgens tradisie die man 'n Wernich was en dat
hy en sy vrou voorouers was van die bekende Marie Koopmans-De
Wet. Laasgenoemde was 'n Kaapse dame wat met 'n Nederlander
getroud was en wie se woonhuis vandag 'n museum is vir Kaapse
meubels, silwer, ens. Dr. Schneewind het my ook gewys op die
sinjatuur en datering: P. W. Regnault Fecit 1754, en terwyl ons
saam die stuk bekyk het, het ons nog 'n tweede inskripsie ontdek,
nl. die letters I L W op 'n groot houtvat.
Met hierdie gegewens het ek my ondersoek begin: na die mense
op die portret, na die soort woonvertrek waarin hulle afgebeeld is,
na die styl van die meubels en van die houtsnywerk teen die wande,
en na die maker van die tekening. Die resultate van die ondersoek
word hier aangebied. Die bygaande foto van die tekening is
gemaak deur die heer B. von Zelewski van die Kultuurhistoriese
Museum.
Aan dr. Schneewind sowel as aan mnr. Von Zelewski word hier
hartlik dank betuig vir hulle aangename medewerking.
Die mense op die portret
Volgens die gegewens oor die familie Wernich in die Geslag8register8 van die ou Kaap8e familie8 1), is daar net een egpaar met
'n dogtertjie wat in 1754 in aanmerking kom vir 'n portret, nl.
Joachim Jan Lodewijk Wernich, gebore aan die Kaap in 1730,
en sy vrou Anna Margaretha van Reenen, gebore aan die Kaap
in 1733. Hulle vaders was altwee uit Duitsland afkomstig, en die
twee moeders altwee uit Holland. Joachim en Anna is op 28
November 1751 getroud en hulle dogter, Magdalena Elisabeth, is
gebore op 24 September 1752.
Dit is hierdie drietal wat afgebeeld is. Die vader was toe ongeveer
24 jaar oud, die moeder ongeveer 21, en die kind ongeveer 2 jaar.
Op die portret lyk hulle effens ouer, as gevolg van die soort klere
wat hulle dra.
1) C. C. de Villiers. Geslagsregisters van die ou Kaapse families. Geheel
omgewerkte uitgawe, hersien en aangevul deur C. Pama. 3 dele. KaapstadAmsterdam 1966.
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Nog 'n bewys dat dit werklik hierdie mense is waarmee ons
te doen het, is die volgende : Wernich is op 9 J anuarie 1777 by
Warmbad oorlede, naby die huidige Caledon, waar hy waarskynlik
toe vir sy gesondheid vertoef het 2). Die inventaris van sy boedel,
opgestel 7 en 8 Mei 1777, vermeld dat sy skoonseun, d.w.s. die
man van sy dogter Magdalena Elisabeth, uitgekry het "een Familie
Stuk, sijnde de portraiten of afbeeldsels van desselfs Huijsvrouw
en wijlen haare resp: ouders" 3), d.w.s. 'n familiestuk wat bestaan
uit die portrette of afbeeldings van die genoemde skoonseun se
vrou en haar eie ouers. Die betekenis van die woorde "haare
resp:" (lees: haare respectieve) is nie heeltemal duidelik nie,
maar beklemtoon waarskynlik die bloedverwantskap, en veral dat
die vrou op die portret die kind se eie moeder was en nie een van
die twee latere stiefmoeders nie. Haar vader is naamlik twee
keer hertroud en sy derde vrou het nog geleef toe die boedel opgemaak is.
'n Soektog in die Kaapse Argief na die lewensgeskiedenis van
die drie gesinslede het nog meer opgelewer, o.a. die volgende:
Wernich moes 'n man van taamlik hoë aansien in Kaapstad gewees
het want die Politieke Raad kies hom op 'n vergadering van
9 Desember 1755 tot "Commissaris van Civile en Huwelyxe
Saaken" 4). Daar was twee sulke kommissarisse, elkeen met 'n
dienstermyn van twee jaar. Die siviele sake wat hulle behandel
het was mindere hofsake , o.a. "krakeelsaken". Wernich is op
13 Desember 1757 deur sy opvolger vervang 5). Later word dan
by geleentheid nog na hom verwys as oud-kommissaris van siviele
en huweliksake, bv. in sy testament van 18 Desember 1764 6 ) en
in die reeds genoemde inventaris van 7 en 8 Mei 1777.
Hierdie kommissaris se het, net soos die burgerrade en die weesmeesters, behoort tot die mees geagte burgers van Kaapstad.
Hulle het bv. hulle eie plek gehad in die begrafnisstoet van aansienlike kompanjiesdienaars, agter dié van die burgerrade en
weesmeesters 7).
Na sy kommissarisskap van twee jaar het Wernich nie weer
'n ere-amp beklee nie. Die Resolutiën van de Raad van Politie
van 1758 tot 1777 is hiervoor nagegaan en lewer niks op nie.
Wat Wernich se beroep was kon nie vasgestel word nie. In
1754, toe hy die portret laat maak het, was hy reeds 'n welgestelde
Kaapse Argief. MOOe 6/1. Doodregister 1758·1797. BI. 133.
Kaapse Argief. MOOe 7/24. Testamenten. Nr. 40.
Kaapse Argief. e 47. Resolutiën van de Raad van Politie 1755. BI. 488.
Kaapse Argief. e49. Idem 1757. BI. 461.
6) Kaapse Argief. MOOe 7/24. Testamenten. Nr. 14.
7) Bv. MOOe 23/7. Memoboek van sekretaris Weeskamer 1760-1772,
AO. 1763: begrafnisstoet van Sergius SwellengrebeI.
2)
3)
4)
6)
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man aangesien hy toe sewe slawe, vier slavinne en 'n "meisje"
(d.w.s. die dogtertjie van 'n slavin) gehad het 8). Oor sy eiendom
aan huise later meer.
Daar bestaan drie testamente van Wernieh, opgestel resp. 14
Augustus 1752, 11 Desember 1756, en 18 Desember 1764 9 ). In
die eerste is sy vrou Anna Margaretha van Reenen, in die tweede
Johanna Sophia Beek, en in die derde Anna Catherina Koekemoer.
Wernieh is op 8 Fe bruarie 1756 met sy tweede vrou getroud 10) :
die dame op die portret is dus voor dié datum oorlede, d.w.s.
binne twee jaar na die ontstaan van die tekening.
Die kind op die portret was 15 jaar en 6 maande oud toe sy
op 20 Maart 1768 getroud is met Johannes Smuts, 'n latere burgerraad. Sy is oorlede op 29 Oktober 1833 in die ouderdom van 81
jaar 11).
Een van haar dogters, Anna Barbara, was getroud met Adriaan
Moorrees, en 'n ander dogter, Margaretha Jaeoba, was getroud met
Hendrik Justinus de Wet. 'n Nakomeling van die Moorrees-egpaar
is die heer F. D. Moorrees wat die portret aan die museum geskenk
het; en die De Wet-egpaar was weer voorsate in regte lyn van
Marie Koopmans-De Wet. Die juistheid van die oorlewering dat
laasgenoemde 'n afstammeling was van die mense op die portret
kan dus bewys word.

Die Interieur
Mens kan aanneem dat die Werniehs hulle portret laat maak
het in die huis wat hulle toe bewoon het. 'n Poging om hierdie
woning te lokaliseer deur middel van dokumente in die Akteskantoor in Kaapstad het nie geluk me. Dit het wel die volgende
gegewens opgelewer oor hui se wat deur Wernieh gekoop is (die
datums is dié waarop die transporte opgestel is):
2 Julie 1757:
28 Maart 1766:

hy koop 'n huis en erf in die Zeestraat, in
Blok A 12);
hy koop van Pieter van Reede van Oudshoorn
die huis en tuin "Oudshoorn", geleë aan
Kloofstraat, Rheedestraat en Oranjestraat 13 );

8) Algemeen Rijksarchief. Den Haag. K.A. 4172; fol. 6. Rol der vrije
luiden, opgesteld 30 April, 1 en 2 Mei 1754. Mev. dr. M. A. P. MeilinkRoelofsz, Rijksarchivaris der lste Afdeling, was so vriendelik om dit vir
my te laat weet, waarvoor ek haar baie dankbaar is.
9) Kaapse Argief. MOOC 7/9. Testamenten. Nr. 26; MOOC 7/15. Testamenten. Nr. 55; MOOC 7/24. Testamenten. Nr. 14.
10)
Pama-De Villiers.
11) Idem.
12)
Akteskantoor. Kaapstad. 1757. T. 3293.
13)
Idem. 1766. T. 4107.
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4 Julie 1770:
hy koop 'n huis en erf in die Zeestraat 14);
24 Desember 1770: hy koop 'n huis en erf aangedui as nommer 2
in Blok A 15);
7 Januarie 1772:
hy koop 'n pakhuis en erf aangedui as 'n
gedeelte van nommer 3 in Blok A 16).
Sy aankope was dus veral in Blok A, wat geleë was tussen die
huidige Strandstraat (vroeër Zeestraat genoem), St. Georgestraat,
Adderleystraat en Beursplein, volgens die kaart van Kaapstad
wat die landmeter Carel David Wentzei in 1751 geteken het 17).
Wernich moes al hierdie eiendomme egter nog voor sy dood
op 9 Januarie 1777 al weer van die hand gesit het, want nie een
daarvan word in sy boedel inventaris vermeld nie 18). In dié dokument word as onroerendc besit opgenoem:
'n huis en erf aangedui as nommer 2 in Blok D, met 'n pakhuis
anneks (die plek waar hy toe gewoon het);
'n "Plaats ofte Hofstede geleegen agter de Cloof van de
Tafelberg" ;
"Twee Opstallen van Leenplaatsen, de Eene genaamd de
sonquascloof en d' andere de goergap geleegen aan en op de
Piquetbergen" ;
"Een Opstal geleegen aan de patrijsberg" ;
"Een Opstal geleegen omtrent de St Helena Baaij"; en
"Een Opstal van Leenplaatse in maatschappij met Pieter
Lau bscher".
Op hierdie eiendomme was daar altesaam 41 slawe, nlo 32 mans
en 9 vroue. Hoeveel hiervan in en om die woning in Kaapstad in
diens was, is nie aangedui nie.
Jammer genoeg is nie een van die mOl1sterrolle van die "vrije
luiden" van na 1774 bewaar nie 19). Dié van 1776, Wernich se
laaste lewensjaar, kan dus nie geraadpleeg word nie. Maar die
rol van 1773, opgestel op 30 April, 1 en 2 Mei, vermeld dat Wernich
Idem. 1770. T. 4352.
Idem. 1770. T. 4392.
Idem. 1772. T. 4443.
17)
'n Kopie van hierdie kaart, gemaak deur die landmeter I. W. Wernich,
is in die Suid-Afrikaanse Biblioteek in Kaapstad.
18)
Toevallig het ek daarop afgekom dat Wernich die huis en die tuin
bekend as Oudshoorn al weer in 1770 verkoop het (transport opgestel
29 Desember): Akteskantoor. Kaapstad. 1770. T. 4394.
19)
Volgens die Algemeen Rijksarchief dateer die jongste rol wat bewaar
gebly het, van 1773. Tog is daar in die Kaapse Argief 'n lys van al die name
wat voorkom op die rol van 1774 (VC 55). Hierdie lys is in die jare tagtig
van die vorige eeu in die Algemeen Rijksarchief gekopieer van 'n volledige
rol van 1774, wat daar toe dus aanwesig moet gewees het.
14)

15)
16)
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toe besit het: een kneg en 62 slawe, 19. bestaande uit 40 mans,
10 vroue, 6 seuns en 6 meisies. Maar ook hier word die aantal
wat spesiaal vir die huis in die stad aangehou is nie genoem nie 20).
Volgens die monsterrol van 1754 - die jaar van die portret het Wernich aan slawe gehad: 7 mans, 4 vroue en een meisie.
Besmoontlik het hy toe al meer as een huis en tuin besit, sodat ons
ook hier nie met sekerheid kan sê hoeveel nodig was vir die huis
waar die tekening gem aak is, en gevolglik hoe groot dié woning
ongeveer kon gewees het nie.
Uit die rolle van 1754 en 1773 kan mens niks opmaak oor Wernich
se beroep nie. Te oordeel na sy huiskoop-bedrywighede sou hy
'n handelaar in eiendomme kon gewees het. Daarteenoor staan dat
so baie van die destydse bewoners van die Kaap die handel as
'n byverdienste beoefen het, dat dit nie noodwendig Wernich se
hoofnering hoef te gewees het nie.
Ten tyde van sy dood was Wernich se woonhuis, soos reeds
vermeld, op erf nommer 2 in Blok D, met pakhuis anneks.
Blok D is die stuk wat vandag begrens word deur Adderley-,
Kortmark-, St George- en Houtstraat (weereens volgens Wentzei
se kaart) en nommer 2 was hoogswaarskynlik geleë aan Adderleystraat (toé die Heerengracht), en wel waar die hoofingang van
Stuttaford se warehuis vandag is.
Uit Wernich se inventaris blyk dat die onderste verdieping
van sy woonhuis bestaan het uit 'n "voorhuijs" met 'n kamer aan
weerskante, en die boonste verdieping uit 'n "bovengaanderij
camer" eweneens met 'n kamer links en regs daarvan. Verder
was daar 'n kombuis met solder, 'n pakhuis met solder, en 'n
agterplaas. Dié huis moet voorkom op die tekening wat Johannes
Rach in 1762 van die Heerengracht gemaak het en waarvan daar 'n
kopie bewaar gebly het, deur homself gemaak in 1763 21). Na.
my mening is dit die platdakhuis met die drie-lobbige kroonstuk
en met 'n klipvaas op elk van die twee uiteindes van die voorste
dakrand. Dis naamlik die enigste huis aan die Heerengracht-kant
van Blok D wat op die tekening duidelik twee verdiepings hoog is.
Dat Wernich reeds in 1754 in hierdie huis gewoon het, is onseker,
maar moontlik. Ons sal straks sien dat die gesin waarskynlik
afgebeeld is in 'n tuinhuisie. Maar as die woning van 1777 dieselfde
20)
Algemeen Rijksarchief. K.A. 4254, fol. 15. Meegedeel deur mev.
dr. M. A. P. Meilink·Roelofsz.
21)
Reprod.: E. C. Godée.Molsbergen en Joh. Visscher. Zuid-Afrika's
geschiedenis in beeld. South African history told in pictures. Amsterdam
1913, bI. 51. J. de Loos-Haaxman. Johannes Rach aan de Kaap. Bijdragen
tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel 108 (1952), afb. 6, vergelyk bI. 8.
'n Medewerker van Rach in Batavia het 'n variant daarvan gemaak. Afgedruk
in J . de Loos-Haaxman, nr. 7, vergelyk bI. 9.
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is as dié van 1754, dan moet die tuinhuisie in die tussentyd
verdwyn het.
Laat ons nou die tekening self uitvoerig bekyk. Wernich sit by
'n ronde tafel. Daaroor is 'n ligblou tafelkleedjie met 'n goue
rand, wat tot op die grond afhang. Wernich se baadjie is grysblou;
sy onderbaadjie, broek en skoene is swart; nek- en polsstukke
wit; kouse grys. Hy dra 'n elegante donkerbruin pruikie. Links
van die een wang kan mens nog net 'n punt van die pruikstertjie
se swart strikkie sien uitsteek. In sy regterhand hou hy 'n opgevoude dokument met twee ronde rooi stempels daarop. Dit lyk
asof dit oopgemaak en later weer lossies toegevou is, want die
rande is aan die een kant operig en effens verfomfaaid. Op die
tafel staan 'n enkele voorwerp : 'n klein, swart, ronde (miskien
ovale) bakkie, waarskynlik van hout. Dis naby die hand wat die
dokument vashou. Wat kan dit wees 1 'n Tabaksdoos, of 'n snuifdoos 1
Wernich se inventaris noem "een verlakt bakje", maar dis natuurlik
onseker of hiermee die afgebeelde voorwerp bedoel is.
Anna Margaretha dra 'n bruin mussie met 'n wit rand, waarteen
haar donkerbruin hare duidelik afsteek. Haar kleed is geelbruin,
met 'n rooskleurige en ligblou middelstuk in die bolyfie, en wit
kant by die skouers, hals en elmboë. Die punt van die skoentjie
wat net sigbaar is onder die roksoom , is rooibruin. Regs van die
wyd-uitstaande rok, op die houtplint, is die sinjatuur en datering
te onderskei.
Die dogtertjie is ligblou aangetrek, met 'n wit mussie, en wit
kant by die hals en elmboë. 'n Wit-en-grys hondjie met swart
vlekke steek sy tong uit om die kind se handjie te lek.
Die klere kom ooreen met die destyds heersende modes in
Nederland. In 1754, in dieselfde jaar dus as dié van die tekening,
het Gerrit Zeggelaar in Nederland die portret geskilder van 'n
welgestelde egpaar, waarvan die vrou presies so gekleed is as
Wernich se eggenote 22).
Die stoele op ons afbeelding is van 'n tipe wat gedurende die
eerste kwart van die 18de eeu - heelwaarskynlik in Engeland ontstaan het. In Nederland word hulle "Engelse" stoele genoem.
Dié wat hier afgebeeld is het 'n toe middelblad, en akantusblare
weerskante van die top. Die linkerstoel se poot lyk of dit in 'n
hoef eindig. Professor Th. H. Lunsingh Scheurleer, van die Universiteit van Leiden, was so tegemoetkomend om besonderhede
te verstrek oor die afgebeelde stoele en oor die snywerk aan dele
van die houtwand. Daarvoor word hom hier hartlik dank betuig.
22)
Reprod.: A. Staring. De Hollanders thuis. Gezelschapstukken uit
drie eeuwen. 's-Gravenhage 1956, afb. XXX.
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Hy kon nie sê in watter land die stoele gem aak is nie, maar het
'n Kaapse oorsprong nie onmoontlik geag nie.
Die kleur van die houtvloer is lig bruin. Aan die voorkant is
daar iets wat soos 'n groen vloerkleed lyk, maar al te duidelik is
dit nie.
Agter die ges in is daar 'n grysbruin houtwand, of afskorting
van hout, wat van onder af boontoe bestaan uit 'n plint, 'n lae
lambrisering en drie breë vertikale vakke. Bo-aan, by die twee
plekke waar die vakke saamgevoeg is, en ook langs die buiterand
van die regse vak, is daar ornamentele houtsnywerk 23). Dit lyk
of al hierdie snywerk wat, jammer genoeg, slegs sketsmatig weergegee is, in die Lodewyk XV -styl uitgevoer is. Hier het ons dan
voor oë die oudste bekende voorbeeld van Kaapse houtsnywerk
as muurversiering.
Uiters links sien ons 'n smal strook van die houtwand wat
reghoekig staan op die een wat sojuis beskryf is. In die verlengde
van hierdie tweede wand, moet ons aanneem, is daar 'n venster:
dit sou die skaduwees verklaar wat in die vertrek na regs val.
Regs is daar 'n wye toegang. Wat daarvan te sien is dui nie
op 'n gewone deuropening nie. Daar is geen behoorlike kosyn nie,
die opening is te hoog en die wand te dun. Dit is klaarblyklik
'n oop deurgang na die aangrensende systoepie met sy baksteenbankie.
l\fiskien is die gesin in 'n tuinhuisie bestaande uit houtwande
aan die agter- en sykante, maar oop van voor. Dit kyk uit op die
tuin, en die vloer en dak aan die voorkant is verleng om 'n oordekte
voorstoepie te vorm.
Om die portret te teken sou die kunstenaar skuins teenoor sy
groep kon gesit het, d.w.s. op die vooruitstekende gedeelte.
Die onoordekte systoepie is geplavei met Bataviase teëls, d.i.
rooi bruin teëls wat oorspronklik uit Batavia ingevoer is, maar
later ook aan die Kaap gemaak is. Die baksteenbankie is grys, die
sitting daarvan bruin. Die skaduwee wat op die teëls val wys dat
die bank geen rugleuning het nie, wel een sy-leuning, waarvan
'n deel ook sigbaar is. Iemand wat daar sit sou slegs vir die linkerarm steun hê.
Verby hierdie systoepie is 'n pakhuis waarvan die deur oopgehou word deur 'n hoekstoel. Dié stoel sal wel Kaa.pse makely
wees. Die deur is selfsluitend en word oopgemaak deur die knippie
bo-aan los te trek met 'n ketting of koord wat daaraan bevestig is.
Hierdie vernuftigheid is duidelik te sien, net soos die grendel
onder aan die deur.
23)

Da.t die versiering op die hout geskilder is, is moeilik te aanvaar.
9
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In die pakhuis lê groot vate opmekaar gestapel. Die soldering
is voorsien van houtbalke. Die hoekstoel, die vate en die balke
is bruin, die deur en die deurkosyn is ligrooi. Die mure is van buite
liggrys, van binne donkergrys.
Op een van die vate is die letters I L W asof ingebrand in die
hout. Hulle staan vir Joachim (of Jan) Lodewijk Wernich. Dit het
wel meer voorgekom dat hy een van sy twee voorletters J weglaat.
Op die transport van 4 Julie 1770 het hy bv. geteken J. L. Wernich.
As Wernich toe die portret gemaak is, al gewoon het in 'n huis
met pakkamer anneks, dan sou die grondplan van die woonhuis,
pakkamer en tuinhuis kon gewees het soos weergegee in die bygaande
skets. In elk geval sou die grondplan van die afgebeelde tuinhuis
met pakkamer kon gelyk het soos op genoemde sketskaartjie.
Volgens 'n argitek in Kaapstad kan die vertrek waarin die gesin
afgebeeld is nie aan die een kant oop wees nie, omdat die skaduwees dan nie so swaar sou wees as op die tekening nie. Volgens
'n ander Kaapstadse argitek egter, kan daar wel sulke donker
skaduwees val in 'n ruimte wat aan die een kant oop is, mits so
'n ruimte heeltemal oordek is en die sonlig skerp genoeg skyn
deur 'n venster.
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1 = egpaar met dogtertjie. 2 = venster. 3 = tekenaar. 4 = stoep.
5 = stoepbank. 6 = deur van pakhuis. 7 = pakhuis. 8 = voordeur
van woonhuis. 9 = straat.
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Die afmet.ings van gedeeltes van die tuinhuis kan naastenby
bereken word. Die systoep is uitgelê met Bataviase teëls. Daarvan
is daar drie voor die stoep bank. Een van die drie, die een naaste
aan ons, lê in die reghoek tussen die bank en die plint van die
houtwand, en regs hiervan, langs die drempel van die oop toegang,
is daar drie en 'n halwe teël. Hoeveel verder die ingang na regs
strek is nie te sê nie. Volgens dr. Mary Cook, 'n kenner van Kaapse
huise, is die gewone grootte van 'n 18de-eeuse Bataviase teël
ongeveer 17i of 17t- duim in die vierkant. Daar was ook 'n ander
formaat, ongeveer III of llt- duim in die vierkant, maar dié was
nie so algemeen in gebruik nie.
Die lengte van die stoepbank is dus Of ongeveer 4t voet
(3 x ong. 18 dm.) Of ongeveer 3 voet (3 x ong. 12 dm.).
Die lengte van die sigbare deel van die drempel is Of ongeveer
5i voet (3i x ong. 18 dm.) Of ongeveer 3l voet (3t x ong. 12 dm.).
Die drie vakke van die houtwand is saam ongeveer 3! keer so
lank as die sigbare deel van die drempel. Die lengte van die houtwand moet dus Of ongeveer 17t voet wees, Of ongeveer llt- voet.
As mens rekening hou met die ruimte wat die tafel en die sittende
egpaar inneem, is mens geneig om voorkeur te gee aan die afmeting van ongeveer llt- voet - wat dan die kleiner en minder
gangbare Bataviase teël veronderstel vir die plaveisel van die
stoep.
Dis te betwyfel of die kunstenaar, van waar hy hom bevind
het ten opsigte van sy groep, so veel van die binnekant van die
pakkamer sou kon gesien het as wat sy tekening wys. Waarskynlik
het hy hier van 'n bietjie kunstenaarsvryheid gebruik gem aak
om 'n aantal vate in die prentjie in te bring, met die merkteken
van die eienaar op een daarvan. Hierdie vate sou op Wernich se
beroep kon sinspeel : was hy miskien 'n handelaar in wyn?
Dit lyk of die portret by geleentheid van die een of ander
besondere gebeurtenis gem aak is. Hierop sou ook die dokument
kan dui wat Wernich in sy hand het en wat hy blykbaar nog maar
kort tevore ontvang het. Maar watter besondere geleentheid sou
dit kan wees? Sy aanstelling in 'n belangrike amp kom in aanmerking: maar hy is eers aan die end van 1755 tot kommissaris
van siviele en huweliksake benoem, sodat dit nie erg waarskynlik
lyk nie. Die in besit neem van 'n huis miskien, een wat hy self
gekoop het, of as geskenk ontvang het (sy vrou se vader was ryk
Jacob van Reenen)? Maar die Akteskantoor lewer niks op nie,
en die dokument is buitendien te groot en te dik vir 'n transport.
Ook Jacob van Reenen se testament (9 September 1755), en sy
inventaris, en die vendurol van sy nalatenskap, gee geen aanduiding
wat tot 'n aanneemlike veronderstelling lei nie, ewemin as die
II
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transportaktes van die huise wat hy in die loop van die jare 1751
tot 1755 ge koop het, en waarvan hy een aan sy dogter sou kon
geskenk het.

Die Kunstenaar
Ons kom nou by die laaste vraag: wie was die kunstenaar 1
Die handtekening op die pastel is duidelik: P. W. Regnault. In
die literatuur oor kunstenaars wat in Suid-Afrika werksaam was,
kom hierdie naam nie voor nie, maar in die Kaapse Argief het ek
enkele gegewens oor hom gekry.
Sy testament, gedateer 31 Desember 1764, word daar bewaar 24),
en dit vermeld dat sy naam Pieter Willem Regnault was, en
dat hy in Nederland gebore is, in Middelburg, die hoofstad van
die provinsie Zeeland. Hy word in die testament beskrywe as
"den onder afgeschreeven gagie gestelden Baas van 's E. Comp.
Thuyn het ronde bosje". Sy vrou, Maria Amelia van der Werff,
het in Amsterdam gewoon toe die testament gemaak is, en sy
seun Coenraad Stephanus was toe ook in Nederland. Aan hulle
laat hy alles na.
Sy vader was Jacobus Anthonij Regnault en sy moeder Maria
Adriana Ruijsch.
Toe die testament opgestel is, was hy siek en in die bed. Blykens
die Doodregister is hy kort daarna - binne 'n week - oorlede,
nl. op 4 Januarie 1765 25 ). Nog testament, nog doodregister noem
egter sy ouderdom of geboortejaar.
In die Kaapse Argief is ook die inventaris van sy nalatenskap
en die vendu rol 26). Maar wáár hy ten tyde van sy dood gewoon
het, word in nie een van die twee vermeld nie, ewemin as in sy
testament.
Blykens die inventaris was sy woning 'n dubbelverdiepinghuurhuis. Op die grondvlak was 'n voorhuis, gaandery, linker-voorkamer,
regter-voorkamer en 'n kombuis, en bo was daar drie kamers.
In Regnault se diens was 'n slawe-egpaar met hulle kindjie, en
ook 'n jong slaaf. In sy testament bepaal hy dat die egpaar ná
sy dood nie los van mekaar verkoop mag word nie, en dat hulle
kindjie op die ouderdom van 12 jaar in vryheid gestel moet word.
Regnault het 'n taamlik uitgebreide inboedel gehad. Wat ons
die meeste interesseer is die volgende: in die linkerkamer , twee
skilderytjies, 'n familieportret, en 'n "Engels comptoir" (d.w.s.
'n skryfburo in Engelse styl) waarin daar o.a. "eenige verfstoffen"
was; en in die regterkamer 'n kassie met 'n klompie boeke - die
24)
26)

26)

Kaapse Argief. MOOC 7/16. Testamenten. Nr. 54.
MOOC 6/1. Doodregister 1758-1797.
MOOC 8/11. Inventarissen. Nr. 42. MOOC 10/9. Vendurollen. Nr. 5i.
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inventaris noem dit "een partij Boeken" - en weer "eenige
verfstoffen"; verder, in die gaandery, 'n "microscopium"; en
tenslotte in een van die kamers bo, sewe skilderytjies. Uit die
aanwesigheid van die "verfstoffen" blyk dat Regnault waarskynlik nog tot die end van sy lewe geskilder het; uit die boeke en
microscopium dat hy 'n man van 'n sekere ontwikkeling was 27).
Verder is dit interessant dat die Wernich van ons pasteltekening
vier van die boeke gekoop het, en wel vir die som van 2 ryksdaalders
en 6 skellings.
Net soos in die testament word Regnault in die vendurol genoem
"den onder afgeschreeven gagie gestelden baas van 's E : Comps.
Thuijn 't rondebosje" .
Op 'n versoek aan verskeie instansies om inligting oor Regnault
te vers kaf, was die volgende so vriendelik om allerlei gegewens
te verstrek: mev. dr. M. A. P. Meilink-Roelofsz (Algemeen Rijksarchief, Den Haag); dr. P. Scherft (Rijksarchief in Zeeland,
Middelburg); pasteur J . M. Charensol (Bibliothèque Wallonne,
Leiden); dr. W. J. van Hoboken (Gemeentelijke Archiefdienst van
Amsterdam); die heer L. Appel (Gemeentebestuur van Monnikendam) ; en die heer J . W. Groesbeek, docts. jur. (Rijksarchief
in Noord-Holland, Haarlem). Hulle word hier almal hartlik bedank.
Die belangrikste uit hulle briewe word meegedeel in wat nou volg.
Die vader van Pieter Willem was Jacobus Anthonij, ook genoem
Jacques. Hy was 'n Hugenoot, gebore in Montreuil, N oord-Frankryk,
département Pas de Calais, ten suide van Boulogne sur Mer, in
die ou provinsie Picardie. Hierdie Jacobus is op 23 September
1714 in Den Haag getroud met Maria Ruys, wat in Amsterdam
gebore was 28).
'n Seun van dié egpaar, Jacques Estienne, is op 11 Augustus
1715 in Middelburg ge doop 29). Vermoedelik was dit kort na sy
geboorte.
Soos uit sy testament blyk is ook Pieter ''''illem in Middelburg
gebore, maar jaar en datum kon tot nog toe nie gevind word nie.
In 1727 het die ouers weer in Den Haag gewoon, want in dié
jaar het hulle daar lidmate van die kerk geword 30). In 1732 word
Maria egter opnuut lidmaat van die kerk in Middelburg 31). Dus
'n verhuising terug?
27)
Baie afbeeldings van 18de·eeuse mikroskope in: Maria Rooseboom.
Microscopium. Leiden 1956. Op bI. 23 'n eenvoudige Hollandse mikroskoop
uit die eerste helfte van die 18de eeu.
28)
Bibliothèque Wallonne.
29)
Idem.
30)
Idem.
31)
Idem.
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In 1743 vestig Jacob en Maria hulle in Beverwijk en daar trou
op 16 Mei 1745 hulle seun, Pieter Willem, "jonge man, wonende
in de Beverwijk", met die jongedogter Maria Amelia van der
Werff, gebore te Batavia, en wonende aan die Singel in Amsterdam 32).
Die jonggetroudes het eers enige jare in Amsterdam gewoon,
want twee seuns is daar in die doopregister ingeskryf, nl. Coenraad
Jacobus, gedoop in die Nieuwe Kerk op 5 Julie 1747, en Coenraad
Stephanus, ge doop in die Oude Kerk op 24 November 1748 33 ).
In 1750 het Jacobus en Maria van Beverwijk na Monnikendam
verhuis, waar Jacobus in 1752 oorlede is. Maria vertrek in 1754
na Zwolle 34). In 1769 sterf sy in Amsterdam 3S).
Uit die Scheepssoldijboek in die Algemeen Rijksarchief in
Den Haag blyk dat Pieter Willem op 29 Mei 1753 as soldaat na
die Kaap vertrek het, vir die Kamer Enkhuizen, op die skip
"De Voorzigtigheid", en dat hy op 15 September daar aangekom
het. Hy staan in die boek ingeskryf as afkomstig uit Monnikendam 36).
Waarom Pieter Willem uit Nederland weggegaan het, en waar
hy sy vrou en kinders agtergelaat het, kon nie nagespoor word
nie. Van 'n bankrotskap is daar geen aanduiding in die Amsterdamse
argief nie. Ook oor sy beroep in Nederland en oor dié van sy vader
is geen gegewens gevind nie.
Dat die verhouding tussen Pieter Willem en sy vrou nie so
goed was nie, ondanks die feit dat hy kort voor sy dood alles aan
haar en aan hulle seun bemaak het, blyk uit die volgende: In die
argief van die Weeskamer in Amsterdam is die testament van 'n
sekere Maria Nieuwkerk, weduwee van Coenraad Mels (gedateer
15 Desember 1764). Sy legateer 3,000 gulden aan Maria Amelia
van der Werff, getroud met Pieter Willem Regnault, "dog welke
Regnault reets voor eenige jaeren van haer is afgegaan en zig
aen Cabo de Goede Hoop bevonden". Sy legateer bowendien aan
Maria Amelia twee hui se op die I'lpui by die Lutherse Kerk, egter
met die bepaling dat dié huise nie oorgeërf mag word deur Pieter
Willem nie, maar by eerder oorlyde van sy vrou sal gaan na hulle
seun Coenraad Stephanus, vir wie daar buitendien nog 15,000
gulden by die Weeskamer gedeponeer word tot sy meerderjarigheid 37).
In die Scheepssoldijboek staan Pieter Willem vir die jaar 1753
32)
33)
34)
SS)
S6)
S7)

Rijksarchief in Noord-Holland.
Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam.
Privaatargief oor Monnikendam, aangelê deur die heer L. Appel.
Bibliothèque Wallonne.
Scheepssoldijboek E 131. Fol. 241.
Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam.
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ingeskryf as afkomstig van Monnikendam. Het hy met sy gesin
uit Amsterdam weggegaan en by sy moeder gaan inwoon?
In 1764 was die oudste kind, Coenraad Jacobus, blykbaar al
oorlede. Pieter Willem sterf in 1765. Wanneer en waar Maria
Amelia oorlede is kon nie gevind word nie. Sy en haar seun Coenraad
Stephanus moes na 1764 taamlik welgesteld gewees het as gevolg
van Maria Nieuwkerk se nalatenskap.
Coenraad Stephanus het in 1771 na Suriname vertrek, waar hy
klerk by die sekretarie geword het. Later het hy na Amsterdam
teruggekeer waar hy in 1778 bankrot gespeel het. Die bankrotskap
is normaal afgehandel. Daarna verskyn sy naam nie weer in die
Amsterdamse argief nie 38).
Uit die Scheepssoldijboek blyk dat Pieter Willem van 1753 tot
sy dood in 1765 aan die Kaap gebly het, maar dat daar net vir
die laaste twee jaar en ongeveer vyf maande uitbetaling van sy
loon vir hom aangeteken is, naamlik vir die periode Augustus
1762 tot Januarie 1765.
Blykens die soldyboek was hy niettemin gedurende sy hele
verblyf van ongeveer 12 jaar aan die Kaap 'n kompanjiesdienaar.
In die kopieë wat die Kaapse Argief besit van die monsterrolle
van kompanjiesdienaars vir die jare 1753, '54, '55, '58, '60, '61 en '62
kom sy naam egter glad nie voor nie. Kopieë van die rolle vir die
jare 1756, '57 en '59 ontbreek.
Ons vind hom vir die eerste keer hier in die Kaap in die rol
van 1763 opgeteken, en dan weer in dié van 1764, en wel in die
afdeling "Thuyniers", waar hy voorkom as "Pieter Willem Renault.
munikend. Baas." Munikend. is natuurlik 'n afkorting van Munikendam, d.i. Monnikendam. In die monsterrol van 1765 kom
hy - soos te begryp - nie meer voor nie.
Die rol van 1763 is in die middel van die jaar opgestel. Sy salaris
word uitbetaal van Augustus 1762. Dit lyk dus of hy met die
begin van Augustus 1762 as baastuinier aangestel is. Maar dit
lewer dan die eienaardigheid op, dat hy van 15 September 1753
tot die einde van Julie 1762, d.w.s. byna 9 jaar lank, nie op die
monsterrol voorkom nie, maar tog in die soldyboek ingeskryf is
as kompanjiesdienaar aan die Kaap. Wat kan hy dan moontlik
in dié tyd gewees het of gedoen het? Vir alle sekerheid het ek ook
nog in die Kaapse Argief die kopieë van die rolle van die "vrije
luiden" nagegaan van 1753 tot 1760 en dié van 1762 - dié van
1761 ontbreek. Maar ook hier geen Regnault niet
'n Tweede ongerymdheid is, dat, hoewel hy dan kompanjiesdienaar
38)

Idem.
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was, tog geen salaris op sy naam uitbetaal is nie. En die skeepsoldyboek sê ook nie van waar sy inkomste in dié periode dan wél
gekom het nie.
Hierdie merkwaardige situasie kan verklaar word deur aan te
neem dat hy, as kompanjiesdienaar, toestemming gekry het om
as kneg te werk by 'n vryburger. In sulke gevalle het die vryman,
en nie die Kompanjie nie, die gasie betaal. As voorbeeld die volgende:
Die Requestenboek (d.i. die boek waarin versoeke aan die
owerheid opgeteken is) vermeld dat ene Willem Brouwer, van
Meppel in Nederland, in 1749 as soldaat in die Kaap aangekom
het op die skip "Diemen" 39). Hy 't kneg geword by Jan Swart
Pieterzoon, en dit 9 jaar lank gebly, teen die loon van 'n soldaat,
d.i. 9 gulden per maand. Hierdie loon het Swart direk aan Brouwer
uitbetaal sonder tussenkoms van die Kompanjie. Tog het Brouwer
al die jare 'n ondergeskikte van die Kompanjie gebly, slegs uitgeleen,
as 't ware, aan iemand anders. In 1759 het Brouwer ontslag gevra
uit die Kompanjiesdiens en verlof om vryburger te word. Hierdie
Brouwer kom op die rol van kompanjiesdienaars van einde Junie
1750 nog voor as soldaat, maar daarna verdwyn sy naam. Begryplik: hy is dan kneg by Jan Swart Pieterzoon. Swart self staan op
die lys van vryliede - hy woon in die distrik Stellenbosch - maar
Willem Brouwer word nie by hom as sy kneg vermeld nie. Die
name van knegs is nl. in dié tyd nie in die rolle van die vryburgers
opgeneem nie: wel die aantal wat 'n vryburger gehad het. Dis
egter ongelukkig só dat hierdie syfers weggelaat is uit die kopieë
wat in die vorige eeu gemaak is van die oorspronklike rolle in die
Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Die oorskrywer het blykbaar
gemeen dat hulle nie so erg daarop aan kom nie en homself toe
maar die moeite bespaar. Vir die geval " Brouwer as kneg by
Swart" kon slegs die Kaapse kopieë geraadpleeg word en dit was
dus nie moontlik om na te gaan of die getalle die ander gegewens
bevestig nie.
By wie Regnault moontlik as so 'n uitgeleende kneg kon gewerk
het, het nie duidelik geword nie. Hy kon in elk geval in 1754
nie by Wernich in diens gewees het nie, want dié het toe geen
knegs gehad nie. Die Algemeen Rijksarchief was so tegemoetkomend om dit na te gaan in die oorspronklike rol.
Om 'n hipotese moontlik te maak sou die oorspronklike vryburgerrolle van 1753 en 1754 (altwee in Maart opgestel) in die Algemeen
Rijksarchief ondersoek moet word om vas te stel wié in 1754
'n kneg bygekry het.
Regnault het later baastuinier geword en mens mag dus verwag
39)

Kaapse Argief. C 258. Requesten 1759. Fol. 254.
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dat hy daarvóór op 'n landgoed in diens was. Moontlik het hy
ook 'n byverdienste gehad: met teken- en skilderwerk byvoorbeeld.
Dis vreemd dat hy, sowel in die testament van 31 Desember
1764 as in die vendurol van 14 Januarie 1765, genoem word:
'n baastuinier wat "onder afgeschreeven gagie gesteld" is. 'n 18deeeuse sinoniem van "onder afgeschreeven gagie" is "met stilstand
van gagie" 40). Dit beteken dat Regnault se loon om die een of
ander rede nie uitbetaal is nie, en dit kom ook ooreen met wat
die soldyboek wys vir die periode September 1753 - Augustus 1762,
maar dit klop nie met die posisie juis ten tyde van sy dood nie,
want soos reeds gesê, het die Kompanjie vanaf Augustus 1762 wél
op sy naam loon uitbetaal, en wel tot sy dood in Januarie 1765.
Hoe verklaar mens dit alles?
In sy testament word die bewindhebbers van die Kamer Enkhuizen, vir wie Regnault na die Kaap gekom het, benoem as die
"Executeurs over sijne in der tijd te goed maakende gagie" .
Blykbaar is sy salaris, toe dit vanaf Augustus 1762 uitbetaal is,
op sy versoek in Nederland vasgehou, en die bewindhebbers moes
dan dié bate na sy dood aan sy vrou en seun uitbetaal, want aan
hulle het hy immers alles nagelaat. Tot nog toe is geen aanwysing
gekry dat sy vrou en seun ooit aan die Kaap was nie. Self was
hy nooit terug Nederland toe nie. Ewemin is enige bewys teëgekom
dat Regnault ooit geld aan sy vrou gestuur het tydens die 12 jaar
van sy verblyf aan die Kaap, of dat hy self geld van elders ontvang
het.
Op soek na gegewens oor hierdie enigsins raaiselagtige man het
ek in die Kaapse Argief allerlei stukke oor die jare 1753 tot 1765
nagegaan, o.a. die Resolusies va.n die Politieke Raad, die Rekeste
en Nominasies, die Memories en Rapporte, die Memories en Instruksies, en die Attestasies. Dit was net in die Attestasies dat nog
'n spoor van hom gekry is. Dié staan in verband met sy tuinierskap,
maar in plaas van na meer helderheid te lei, stel dit ons voor 'n
nuwe raaisel, hieronder aangedui.
In die eerste helfte van 1762 vra Willem Hurter, die baastuinier
van die Kompanjiestuin 't Ronde Bosje (ook genoem Rustenburg)
om sy ontslag as kompanjiesdienaar en om verlof om vryburger
te word 41). Volgens die Attestasies is hy op 8 Mei 1762 nog baastuinier 42). In Augustus van dieselfde jaar begin die Kompa.njie
salaris betaal ten opsigte van Regnault, en op die monsterrol van
middel-1763 kom hy voor as baastuinier. In sy testament van
40)
41)
42)

C 55. Resolutiën van de Raad van Politie 1763. Fol. 36.
C 261. Requesten 1762. Fol. 344.
C 379. Attestatiën 1762. Fol. 373.
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1764 word hy genoem baastuinier van 't ronde bosje. Nou sou
mens hieruit aflei dat Regnault vir Hurter opgevolg het, en mens
verwag dan ook dat hy as die baastuinier van 't ronde bosje opgeteken sal staan in die rapporte oor die Kompanjiestuine van na
1 Augustus 1762, rapporte wat reëlmatig in die Attestasies opgeneem
is. Maar dit is nie so nie.
In die rapport van 1 September 1762 is dit Jan Hendrik Hofmeijer
wat as "Baas van 's Comps. Posten de Schuur, 't Nieuwlandt,
't ronde Bosje, en de Rietvalleij" voorkom 43), en dit bly so in al
die volgende rapporte tot Regnault se dood, en ook nog geruime
tyd daarna, behalwe in een, nl. dié van 23 Desember 1762, waar
Pieter Willem Regnault vermeld staan as die "pI. (d.i. plaatsvervangend) Baas van S'Comp: Thuijn Rustenburg" 44). Regnault
kom ook nêrens in die rapporte voor as baas van 'n ander tuin
of pos nie.
Om die saak nóg ingewikkelder te maak word Jan Hendrik
Hofmeyer in die rolle van die kompanjiesdienaars van 1763, '64
en '65 egter nie aangedui as baas van een of meer tuine of poste
nie, maar as "baas van de \Vagenrijders en Beestenwagters aan
de Schuur".
Die omstandighede bly duister. Maar ons sou die saak tog só
kan verklaar:
Regnault volg Hurter inderdaad op as baastuinier van 't Ronde
Bosje, ook genoem Rustenburg. Maar terselfdertyd, d.w.s. vanaf
1 Augustus 1762 word daar nog 'n baas aangestel, nI. een met
groter verantwoordelikheid, wat belas word met die oppertoesig
oor vier Kompanjiestuine of poste, insluitende 't Ronde Bosje.
Hierdie hoofopsigter is Hofmeyer, wat dan alreeds enige jare as
baas of bestuurder optree, nl. van die "Wagenrijders en Beestenwagters" by die Kompanjiespos De Schuur, en dus al ervaring
het van dié soort werk. In die volgende jare bly die monsterrolle
hom net in die eerste hoedanigheid noem, met weglating van sy
later toegevoegde pligte. Ten opsigte van 't Ronde Bosje kon die
baastuinier Regnault dus die tweede in bevel gewees het, en kon
hy by afwesigheid van Hofmeyer vir hom opgetree het, wat blykbaar die geval was by die opstel van die rapport van 23 Desember
1762. Die aanduiding in hierdie rapport dat hy "plaatsvervangend
Baas van S'Comp: Thuijn Rustenburg" is, word dan wel verklaarbaar.
Regnault verdien by die Kompanjie 'n baastuinier se salaris,
maar dit word nie aan hom uitbetaal nie. Hoe hy dit dan reggekry
43)
44)

Idem. Fo!. 543.
Idem. Fo!. 695.
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het om 'n taamlike groot huurhuis te bewoon en drie slawe te
besit is 'n ander duister punt. Miskien is hy toegelaat om 'n deel
van die groente en vrugte vir eie rekening te verkoop. Hy kan
ook 'n ander byverdienste gehad het: voor die hand liggend is
dan sy skilder- en tekenwerk.
Die inventarisse leer ons dat daar in die 18de eeu in die huise
van Kaapstad en omgewing baie skilderye gehang het. Die grootste
aantal wat ek tot nog toe in 'n inventaris aangetref het, is 134,
waaronder 18 familieportrette. Hulle was deel van die kosbare
nalatenskap van mejuffrou Anne Fothergill, die Engelse weduwee
van die opperkoopman en sekunde Sergius Swellengrebel. Sy is
op 15 Junie 1764 oorlede. Die term "schilderijen" sal wel ingelyste
gravures ingesluit het, maar ook dié kon artistieke waarde gehad
het. Ons mag aanneem, dink ek, dat in dergelike Kaapse huise
ook werk van Regnault gehang het. Ook die onderkoopman en
sekretaris van die Weeskamer Von Dessin was een van dié wat
omstreeks hierdie tyd 'n groot versameling skilderye gehad het
- 74 stuks volgens 'n inventaris van 1761 -, wel merendeels
ou meesters, maar hoogswaarskynlik ook eietydse, aan die Kaap
geskilderde, stukke. 'n Aanduiding in dié rigting is 'n aantekening
wat Von Dessin op 27 Maart 1757 maak in sy "Memoriaal van
mijne huijslijke Uijtgaaven en verrigtingen", nl. vestimenta pictori
gratis data, d.i. klere ten geskenke gegee aan die skilder 45). Dat
hy soiets aanteken en boonop in Latyn (dus onverstaanbaar vir
nuuskierige oë) is miskien 'n aanduiding dat hiermee nie 'n gewone
huisskilder bedoel is nie. Wie weet, was Regnault nog die "pictor".
Om terug te kom tot die portretgroep van 1754: dit is die enigste
werk van Regnault wat tot dus ver te voorskyn gekom het. Dis
beslis nié die werk van 'n amateur nie, maar van iemand wat in
Nederland 'n vakopleiding gehad het. In kunswaarde staan dit
bo al die ander Kaapse teken- en skilderwerk wat uit die jare
1740 tot 1780 vir ons bewaar gebly het, die werk van Rach nie
uitgesluit nie. Hoewel dit nie meer in 'n eersteklas toestand is nie
(op 'n paar plekke bv. het daar water bygekom), bly dit nietemin
'n bekoorlike stuk. 'n Opgewekte, blymoedige stemming gaan nog
steeds daarvan uit.
Ongelukkig was ons kunstenaar vir die Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag heeltemal 'n onbekende,
en ook mnr. J. W. Niermeyer van die Rijksprentenkabinet in
Amsterdam, wat 'n spesialis is in die Nederlandse skilderkuns
van die 18de eeu, het nog nooit van hom gehoor nie 46).
Wat styl betref: die stuk is in die sindelike, effens stywe trant
45)
Kaapse Argief. Sonder nornmer. Dit is as nr. 51 dat die opskryfboek
behoort of behoort het aan die musewnversameling.
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van 'n argitekstekening uitgevoer. Dit laat mens wonder of Regnault
nie ook geboue ontwerp het nie. Die komposisie - persone links
op die voorgrond, opening regs agter met deurkyk na 'n toneeltjie
buite die vertrek - is tipies Nederlands. Dit kom bv. ook voor
op die reeds genoemde skildery van Zeggelaar uit dieselfde jaar
1754.
In Regnault se tyd was daar in Kaapstad nog minstens twee
ander opmerklike kunstenaars werksaam. Een is die Duitse silwersmid Johann Hasse wat in 1751 aan die Kaap gekom het en in
die jaar daarop die silwer-doopbak van die Groote Kerk gemaak
het. Die ander is die minder bekende Jan Struiwig, wat ek nog
besig is om op te grawe. Hy word "beeldhouwer" genoem en het
van 1752 tot sy dood in 1777 in Kaapstad gewerk. Hy was afkomstig
uit Groningen in Nederland, waar daar in die eerste helfte van die
18de eeu ook 'n Struiwig as beeldhouer gewerk het. Die enigste
wat van Jan se handewerk nog oor is, sover bekend, is die fraai
gesnyde boligte uit 1758 in die fasade van die Burgerwaghuis in
Kaapstad.
Om af te sluit: Hierdie tekening is die oudste in Suid-Afrika
gemaakte groepsportret wat tot nog toe te voorskyn gekom het.
Bowendien is dit 'n Kaapse 18de-eeuse interieur, en as sodanig
iets besonder seldsaams. Eintlik ken ek geen enkel ander Kaapse
binnehuisstuk uit die 18de eeu nie 47). Wel is daar die portret
van Tobias Christiaan Rönnenkamp, die sekretaris van die Weeskamer, waarop hy in 'n vertrek sit, en ook die portret van goewerneur Cornelis Jacob van de Graaff, waarop hy in 'n vertrek staan,
en altwee is aan die Kaap geskilder, maar in hierdie binneruimtes
is daar bra min te sien, sodat van ware interieurs nie gepraat kan
word nie 48). Die twee vertrekke is hoogswaarskynlik in die Kasteel,
en die portrette is waarskynlik deur dieselfde kunstenaar gemaak,
en wel tussen 1785 en 1790.
Sy kultuurhistoriese betekenis sowel as sy kunswaarde maak van
Regnault se pasteltekening dus 'n kosbare besit.
46)
Dank word hier betuig aan die heer B. J. A. Renekens van die
Rijksbureau, en aan die heer Niermeyer.
47)
In die tweede helfte van die 17de eeu het 'n sekere Jan van Leeuwen
aan die Kaap met pen en ink 'n 17de-eeuse interieur geteken wat hoogswaarskynlik Kaaps is. 'n Man (van Leeuwen self?) sit aan 'n houttafel en
kalligrafeer 'n gedig op 'n groot stuk papier. 'n Boekrak, inkkoker, tabakspot
met pyp, sandloper, globe, en nog veel meer is in die vertrek te sien. Op
die tekening het die kunstenaar geskryf: Pennekonst Gemaakt door Jan
Van Leeuwen Cabo de Goede ...... den 1 Janua .. . ... ('n aantal letters
en die jaartal het onleesbaar geword). Die tekening is onvindbaar. 'n Foto
daarvan is in die Kaapse Argief: Elliott-versameling nr. 5399.
48)
Die portret van Rönnenkamp is in die Lutherse Kerk, Kaapstad.
Kyk vir die portret van Van de Graaff: Africana, Aantekeninge en Nuus,
XIII, by bI. 304.
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