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Waar kom die Alibama vandaan? Teorieë oor die oorsprong van die volkslied 
“Daar kom die Alibama”

Oor die herkoms van die liedjie “Daar kom die Alibama” bestaan baie wanopvattings en 
talle foutiewe afleidings word gemaak as gevolg van die verdraaiing of waninter pretasie 
van historiese gebeure. Die afwesigheid van ’n historiese bewussyn by die algemene 
publiek, gekombineer met blootstelling aan óf misleidende óf propagandistiese stellings 
deur skrywers en sprekers rondom hierdie onderwerp, dra by tot verwarring en die 
vorming van sogenaamde mites oor dié gewilde Afrikaanse liedjie. Hierdie ondersoek 
na die ontstaansteorieë behels ’n grondige studie van primêre en sekondêre bronne en 
is daarop gemik om mistastings en onwaarhede te weerlê. In die proses moes verkeerde 
afleidings en foute deur vroeëre skrywers en sprekers onvermydelik uitgewys word. Die 
rol wat twee skepe genaamd Alabama in die vorming van ’n volksliedjie gespeel het, 
word hier noukeuring nagegaan in ’n poging om die oorsprong vas te stel. Die herkoms 
van die melodie word ook ondersoek – iets wat nog nie voorheen in diepte gedoen is nie.

Sleutelterme: Alabama, Alibama, Bergrivier, Kaapstad, kaperskip, oorsprong, riete, 
Sea-Bride, Tafelbaai, volksliedjie

Where is the Alibama from? Theories on the origin of the folksong “Daar kom 
die Alibama”

There are many misconceptions about the origin of the song “Daar kom die 
Alibama” and many erroneous conclusions are made as a result of the distortion or 
misinterpretation of historical events. The absence of a historical awareness amongst 
the general public, combined with exposure to misleading and propagandistic 
statements about this song, contribute to confusion and the spreading of myths about 
this very popular Afrikaans folksong. In this investigation of the theories on the origin 
of the song, based on a thorough study of primary and secondary sources, the goal is 

S.A. Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis 28(2), November 2014



25

to refute certain untruths and blunders. During this process it was inevitable to point 
out wrong conclusions and mistakes made by prior writers and speakers on this topic. 
The role of two ships named Alabama in the creation of the folk song, is carefully 
traced in an attempt to verify the origin. The origin of the melody is also researched 
– something that has never before been investigated in depth.

Keywords: Alabama, Alibama, Berg River, Cape Town, folksong, origin, raider, 
reeds, Sea-Bride, Table Bay

Navorsingsvrae, -metodiek en benadering

In ’n radioprogram wat op Radio Sonder Grense uitgesaai is, is in 2013 in ’n gesprek 
oor kultuurerfenis deur ’n spreker verwys na “die slaweskip, die Alabama”, wat ’n 
groep nuwe slawe met nuwe kultuur- en eetgewoontes na die Kaap gebring het. Die 
koms van hierdie skip sou dan die inwoners van die Kaap so opgewonde gemaak het 
dat hulle op die kaai saamgedrom en spontaan ’n liedjie begin sing het.1

 Die dagblad Die Burger plaas op 2 Januarie 2014 ’n berig oor die nuwejaars-
vieringe deur die Kaapse Klopse, waarin ook na die herkoms van die liedjie “Daar 
kom die Alibama”2 verwys word. Daarin word onder meer melding gemaak van die 
skip Alabama wat Tafelbaai-hawe in 1864 binnegevaar het met onder andere die 
sanggroep die Christy’s Minstrels aan boord. Hiervolgens was die slawe aan die Kaap 
aangegryp deur die groep se sang en het hulle onmiddellik begin naboots. Dit noem 
ook dat deel van die oorlogsbuit wat die Alabama aan boord gehad het, ’n klompie 
slawe was wat toe aan die Kaap opgeveil is.3

 In bogenoemde verwysings is talle feitefoute en onaanvaarbare aannames. Om 
slegs enkeles te noem: Die Alabama was nie ’n slaweskip wat nuwe slawe na die 
Kaap gebring het nie;4 teen 1864 was daar lankal nie meer slawe aan die Kaap nie;5 
slawehandel is in 1807 reeds in die Britse Ryk afgeskaf;6 daar was beslis geen slawe aan 
boord van die Alabama nie;7 die eerste verskyning van die Alabama in Tafelbaaihawe 
was in Augustus 1863 en die tweede in Maart 1864;8 die Christy’s Minstrels was 

1 Radio Sonder Grense, oggendprogram Praat Saam, uitgesaai Februarie 2013.
2 Hoewel die naam van die skip “Alabama” gespel word, het dit in die volksmond vervorm tot “Alibama” 

in die liedjie.
3 M. le Cordeur, Die Burger, 2014-01-02, p. 13; M. le Cordeur & M. le Roux, Die Wellingtonse Klopse. 

100 jaar se onvertelde stories (Tygervallei, 2013), p. 53.
4 R. Semmes, The Confederate Raider Alabama (New York, 1962); A. Sinclair, Two years on the 

Alabama, 2de uitg, (Engeland, 1989).
5 H. Giliomee & B. Mbenga, Nuwe geskiedenis van Suid-Afrika (Kaapstad, 2007), p. 91.
6 M. van Bart, Kaap van slawe (Kaapstad, 2012), p. 125.
7 R. Semmes, The Confederate Raider Alabama (New York, 1962).
8 F. & E. Bradlow, Here comes the Alabama. The career of a Confederate raider (Kaapstad, 1958), pp. 

61 & 117.



26

ook nie aan boord van die Alabama nie.9 Al hierdie feitefoute en aannames het die 
vermoede bevestig dat soveel onkunde oor die ontstaan van hierdie liedjie bestaan, dat 
dit nodig geword het om die resultate van ’n diepgaande ondersoek na die herkoms 
van die liedjie te publiseer.
 Die doel van hierdie ondersoek is nie om met ’n teoreties-filosofiese benadering 
die liriek te ontleed of te interpreteer en/of uitsluitsel oor sogenaamde “eienaarskap” 
van die liedjie te gee nie. Die doel is bloot om vas te stel hoe dit ontstaan het, en om 
die teenstrydighede in reeds bestaande ontstaansteorieë te ontleed. Om hierdie doel 
te bereik, kan gebruik gemaak word van die histories-geografiese metode wat spruit 
uit die werk van die Fin, Julius Krohn (1835-1888). Hy het die teorie wel aanvanklik 
vir die Finse epiese liedere ontwikkel, hoewel dit later deur die Finne hoofsaaklik 
vir navorsing oor volksverhale aangewend is.10 Die sprokiesnavorser S.C. Hattingh 
is van mening dat die doel van dié metode, soos toegepas op die sprokie, is om vas te 
stel wat die oorsponklike vorm van die sprokie is en waar hy eerste ontwikkel het.11 
Dit is duidelik dat die teorie rondom die histories-geografiese metode veral ook van 
toepassing is op ’n stuk volkskunde, hetsy ’n volksvertelling of volkslied, wat verskeie 
variante vertoon. Die doel is dan onder meer om vas te stel watter vorm die oudste 
of die naaste aan oorspronklik is.12 Die toepassing van die twee elemente “histories” 
en “geografies” in die teorie, gaan dus eintlik oor die naspeur van die historiese 
chronologie van variante en die geografiese vindplase daarvan. Vir navorsing oor die 
ontstaan van ‘Daar kom die Alibama’ is dit nie nodig om onderskeid te tref tussen 
verskillende variante nie. Die elemente “histories” en “geografies” word hier toegepas 
om die konteks wat moontlik tot die ontstaan van die lied aanleiding kon gee, deeglik 
na te vors. Bogenoemde verwysings na feitefoute rondom die ontstaan van die lied 
bevestig juis die noodsaaklikheid van ’n deeglike historiese kontekstualisering.
 ’n Uitbreiding op bogenoemde metodologie waarmee die ondersoek benader is, 
is dié van ’n holistiese kultuurhistoriese analise waar die nie-materiële kultuurproduk 
binne die konteks van ’n bepaalde tydsgees, binne ’n bepaalde tydgleuf in die 
geskiedenis, en binne die konteks van materiële kultuurprodukte wat tot die vorming 
aanleiding gegee het, bestudeer word.13

9 R. Semmes, The Confederate Raider Alabama, (New York, 1962); A Sinclair, Two years on the 
Alabama, 2de uitgawe (Engeland, 1989).

10 P.W. Grobbelaar, ‘Die volksvertelling as kultuuruiting, met besondere verwysing na Afrikaans 
(ongepubliseerde DPhil-proefskrif, Universiteit van Stellenbosch, 1981), p. 70.

11 S.C. Hattingh, Sprokiesvorsing (Johannesburg, 1950), p. 26.
12 R.M. Dorson, Folklore and folklife: an introduction (Chicago, 1972), p. 8.
13 Sien M. Burden, Die metodologie van Kultuurgeskiedenis (Suid-Afrikaanse Tydskrif vir 

Kultuurgeskiedenis 2(14), 2000, pp. 13-30.
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Inleiding

Die lied “Daar kom die Alibama” word deur I.D. du Plessis beskryf as ’n ghommalied 
(ook bekend as ghoemalied), ’n genre wat deel vorm van die Kaaps-Maleise 
volksliedrepertorium. Ghommaliedjies, wat ook “afklopliedjies” genoem word, speel 
’n baie belangrike rol in die Kaapse Maleier se sangbelewenis. Hulle word gewoonlik 
gebruik as onderbreking tussen die strofes van Hollandse liedere wat die kern van 
Maleierkore se optredes vorm. Die ghomma word na elke strofe van ’n Hollandse 
lied uitgevoer, wat gewoonlik ’n ringdans begelei. Die naam “afklop” beteken dat die 
ring van dansers opbreek, waarna die dansers voortgaan om in pare te dans.14 Volgens 
Martin het die ringdans ook bekendgestaan as “kransdans” en was dit deel van die 
Nuwejaarsvieringe van die Moesliem aan die Kaap.15 
 Martin plaas ook besondere klem op die rol van die ritme wat deur die 
ghoemadrommetjies aangegee word en maak die uitspraak dat die ghoemaritme 
alomteenwoordig is in die musiek van die Kaapse Maleier.16 Hoewel die ghomma- 
of afklopliedjies dikwels fragmentaries voorkom, is hulle in werklikheid volledig. 
Du Plessis beklemtoon dat die potensiaal vir die vermenging van liedjies of dele van 
liedjies baie sterk is by die ghommalied.17 Dit is ’n baie belangrike feit met betrekking 
tot die Alibama, wat uit twee dele bestaan wat binne hulleself betekenis het en sin maak, 
maar waarvan die verbinding van die twee dele tot een lied betekenisloos voorkom. 
Die woorde van die lied, soos dit vandag algemeen by Suid-Afrikaners bekend is, is 
soos volg:
 
 Daar kom die Alibama
 die Alibama die kom oor die see
 daar kom die Alibama
 die Alibama die kom oor die see.
 Nooi nooi die rietkooi nooi
 die rietkooi is gemaak
 die rietkooi is vir my gemaak
 om daarop te slaap.
 (2x)

14 I.D. du Plessis, Die bydrae van die Kaapse Maleier tot die Afrikaanse volkslied (Kaapstad, 1935), p. 
95).

15 C-D Martin, Coon carnival: New Year in Cape Town, past and present (Kaapstad, 1999), p. 74.
16 C-D Martin, Coon carnival: New Year in Cape Town, past and present, 1999, p. 172.
17 I.D. du Plessis, Die bydrae van die Kaapse Maleier tot die Afrikaanse volkslied, 1935, p. 98.
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 Die Alibama, die Alibama
 die Alibama kom oor die see 
 daar kom die Alibama
 die Alibama die kom oor die see.18

Variante

Die heel vroegste optekening wat in enige gepubliseerde of geskrewe bron gevind kon 
word, is die weergawe in S.J. du Toit se werk, Suid-Afrikaanse volkspoësie (1924), 
wat ’n bietjie van bogenoemde verskil:

 Daar kom die Alibame
 Die Alibame kom oor die see
 Daar kom die Alibame, 
 Die Alibame kom oor die see.
 Nooi, nooi die rietkooi-nooi
 Die rietkooi is gemaak
 Vir die nooi om op te slaap.19

Du Toit het ook twee variante opgeteken, wat nog meer verskil. Uit Kakamas kom 
die volgende variant:

 Vaar, vaar, Elibame
 Elibame is oor die see
 Nooi nooi, ens
 En uit die Boland ’n verrassende kinkel in die refrein:
 Daar kom die Alibame
 Die Alibame kom ver oor die see (2x)
 Nooi, nooi, die rietkooinooi
 Die rietkooinooi van pa (2x)20

Die Alibama is sonder twyfel een van die gewildste ghommaliedjies, nie alleen onder 
Moesliemsangers of selfs Afrikaanssprekers nie, maar onder alle Suid-Afrikaners.

18 FAK-Sangbundel (FAK, 1979), pp. 413-415.
19 S.J. du Toit, Suid-Afrikaanse volkspoësie (Amsterdam, 1924), p. 155.
20 S.J. du Toit, Suid-Afrikaanse volkspoësie, 1924, p. 155.
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Oorsprongteorieë

Eerste teorie: Konfederale kaperskip

Die eerste baie belangrike verbintenis van die lied met ’n historiese gebeure, is die 
konnotasie met die Amerikaanse Burgeroorlog wat tussen 1861 en 1865 geveg is. In 
1958 publiseer Frank en Edna Bradlow ’n boek, Here comes the Alabama, wat die 
geskiedenis van die kaper, die Alabama, wat tydens die Amerikaanse Burgeroorlog 
onder die vlag van die Konfederasie geseil het, behandel. Vandat die skip te water 
gelaat is in Julie 1862 in Birkenhead, Engeland, tot sy laaste geveg twee jaar later 
in Junie 1864 in die hawe van Cherbourg in Frankryk, het hy nooit ’n enkele keer 
anker gegooi in ’n hawe van enige Suidelike staat nie. In hierdie laaste geveg is die 
Alabama gesink deur die Kearsarge, ’n Federale stoomskip.21 Synde ’n kaperskip 
was die Alabama se opdrag om handelskepe van die Noordelike vyand aan te val en 
gedurende die tydperk van twee jaar het hy ’n totaal van 65 skepe vernietig.22

 Op 5 Augustus 1863 was die Alabama in ’n geveg betrokke wat sy naam verewig 
het. Op daardie dag het hy die Sea-Bride, ’n bark van die Noordelike state, net buite 
Tafelbaai naby Kaapstad aangeval en gevange geneem23 (Figuur 1). Die gees van 
opwinding wat hierdie gebeure onder Kapenaars ontketen het, was byna ongelooflik. 

21 F. & E. Bradlow, Here comes the Alabama, 1958, pp. 16-17, 98-103.
22 Dokumentêre TV-program: Program no 4 in die reeks ‘Die liedjies wat ons ken’, uitgesaai 2002 op 

Kyknet; http://en.wikipedia.org/ wiki/CSS_Alabama.
23 F. & E. Bradlow, Here comes the Alabama, 1958, pp. 61-62.

Figuur 1: Die Alabama (links) besig om die Sea-Bride op 5 Augustus 1863 net 
buite Tafelbaai te kaap (skildery: Peter Bilas) 

(Uit: F. & E. Bradlow, Here comes the Alabama. “Daar kom die Alabama”, 
Kaapstad, 2007, p. 62)
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Die Kaap was ’n neutrale hawe, omdat dit in daardie stadium onder Britse bewind 
was, en daarom is dit moeilik om die oorweldigende entoesiasme wat die kaping 
veroorsaak het, te begryp. Die tonele wat afgespeel het is deur sommiges as “hysterical 
scenes of enthusiasm” beskryf.24 Die Cape Argus het soos volg daaroor gerapporteer: 
“The inhabitants, rich and poor, halt, maimed, lame and blind – not only old men 
and maidens, young men and children, but old women ‘dragons and all deep’ went 
off to see the Alabama, her Captain and her officers … they rushed up the ladder, 
up the sides of the ship… hung in bunches, scrambled over each other…”25 Kaptein 
Semmes het onmiddellik ’n held geword en is deur die South African Advertiser and 
Mail soos volg beskryf: “There is hardly a man now living and moving within the 
realm of Christendom who has a better prospect of hereafter passing into a hero and 
becoming the principal character of an epic poem or drama than Captain Semmes of 
the Alabama.”26 
 Volgens die Bradlows het die Alabama-koors vir byna ’n jaar lank in Kaapstad 
voortgeduur. Die omvang en impak daarvan was so groot dat die bekende kunstenaar 
Thomas Bowler nie alleen ’n skildery en verskeie sketse van die gebeure gemaak het 
nie, maar selfs oorweeg het om sy pasgebore dogter “Alabama” te noem.27

 Tog het nie almal hierdie oorvloed lof vir die kaptein en sy bemanning gehad 
nie. Het Volksblad het berig: “Het schip is niets anders dan een weluitgeruste Kaper 
en de Kaptein is eenvoudig een flink fatsoenlijk modern zeerover…”28 Die tydskrif 
Punch was nog meer uitgesproke: “There is a pirate vessel called Alabama – you may 
call her a floating blockade if you are on the Confederate side – and she goes about 
the waters picking up all the merchant vessels that are undefended, and modestly 
keeping out of the way of anything that is a match for her. She is a pirate, however 
[…]29 Captain Raphael Semmes, wat beskryf is as ’n bekwame moderne seerower, 
was klaarblyklik ’n hoogs uitsonderlike persoon met buitengewone hoë intellek, ’n 
vlootoffisier, historikus, natuurkundige, regsgeleerde, romantikus en ’n nasionalis, 
oor wie daar minstens ses biografieë geskryf is30 (Figuur 2).

24 F. & E. Bradlow, Here comes the Alabama, 1958, p. 67.
25 Cape Argus, 1863-08-08
26 South African Advertiser and Mail, 1863-08-13.
27 F. & E. Bradlow, Here comes the Alabama, 1958, p. 66.
28 Het Volksblad, 1863-08-13.
29 Cape Argus, 1864-02-23.
30 W.F. Spencer, Raphael Semmes. The philosophical mariner (Londen, 1997), p. 1.
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In die laaste hoofstuk van hulle boek, getitel 
The song, spekuleer die Bradlows oor die 
moontlikheid dat die kaping van die Sea-
Bride en die daaropvolgende triomfantlike 
intog van die Alabama in Tafelbaai met 
die Sea-Bride op sleeptou, kon lei tot die 
spontane geboorte van die liedjie “Daar 
kom die Alibama”. Tog stel hulle dit dan 
onomwonde dat hulle eerder glo dat die 
liedjie moontlik of waarskynlik eers sewe 
maande later ontstaan het, toe die Alabama 
na ’n besoek aan die Ooste teruggekeer het 
na Tafelbaai in Maart 1864. Hulle stel dit 
soos volg: “The words of the song seem 
to indicate logically that it was composed 
when the Alabama returned from the East, 
that she was recognised from her previous 
much publicised visit, and that the words 
were spontaneously uttered by someone 
who saw the ship coming towards Cape 
Town, from one of those whitewashed 

houses on Signal Hill, which offer such a sweeping view of the bay.”31 Hulle suggereer 
dus nie, soos die meeste mense glo en soos lede van die Maleier-gemeenskap 
herhaaldelik vertel,32 dat die lied geskep is op die dag van die kaping van die Sea-
Bride, terwyl die Alabama die hawe binnegevaar het nie. Selfs in ’n gepubliseerde 
bron so onlangs soos 2006 (onlangs in vergelyking met bogenoemde bronne), word 
gemeld: “[The song] originates from 1863 when the ship of that name arrived in Table 
Bay at the same time as an enemy ship called Sea Bride.”33

 In 2007 verskyn ’n heruitgawe van die Bradlow’s se boek met ’n effens 
gewysigde titel, naamlik Here comes the Alabama. “Daar kom die Alabama”.34 Hierin 
maak hulle die opmerking dat ons nooit sal weet of die lied spontaan gesing is deur 
die skare wat oor die baai uitgekyk het vanaf die heuwel bo Kampsbaai, en of dit 
geleidelik ontwikkel het na aanleiding van onophoudelike gepraat en oorvertel van 

31 F. & E. Bradlow, Here comes the Alabama, 1958, p. 117.
32 Dokumentêre TV-program: Program no 4 in die reeks ‘Die liedjies wat ons ken’, uitgesaai 2002 op 

Kyknet; 
33 R. Wilkinson & A Kragolsen-Kille, Bo-Kaap (Kaapstad, 2006), p 84.
34 F & E. Bradlow, Here comes the Alabama. “Daar kom die Alabama” (Kaapstad, 2007).

Figuur 2: Kaptein Raphael 
Semmes van die Alabama

(Uit: D. Hollett, The Alabama affair, 
Cheshire, 1993, p. 58)
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gebeure nie.35 Ongeag die presiese tyd en wyse waarop die lied ontstaan het, koppel 
die Bradlows dit wel sonder twyfel aan die verskyning van die konfederale kaper, die 
Alabama, en die seeslag met die Sea-Bride. Maar nêrens in die 1958- of die hersiene 
2007-uitgawe van hulle boek, gee die Bradlows ’n verklaring van, of verwys hulle 
selfs na die koortjie van die lied, Nooi, nooi, die rietkooi nooi nie.

Tweede teorie: Die rietdraer

Lawrence Green is ’n Suid-Afrikaanse skrywer wat meer as 40 boeke oor reiservarings, 
vreemde karakters en interessante plekke gepubliseer het. Oor die algemeen word sy 
werk nie as wetenskaplik of akademies gereken nie, en daarom nie volkome betroubaar 
wanneer dit by feite kom nie. Maar wanneer hy na volkskunde verwys, is sy werke 
goeie bronne om plaaslike legendes en ander aspekte van volkskunde na te speur. Sy 
boek On wings of fire (1967) handel oor stories van die Weskus. Die hoofstuk oor die 
Groot Bergrivier bevat ’n weergawe van die verhaal van ’n seilskip, die Alabama, wat 
een van die kleiner skepe was wat van die mond van die Bergrivier in ’n suidoostelike 
rigting in die rivier op kon vaar. Die volgende gedeelte word direk uit Green se werk 
aangehaal: “The little Alabama carried many cargoes. Often and often she came into 
Table Bay loaded with dek-riet, the thatching reed that grows in the Sandveld…. The 
Alabama brought also the raw materials of romance. One type of Berg river reed 
formed part of the beds made specially for Malay brides. Wedding guests would feast 
on chicken curry and buriyani; then they would be shown the ‘Alabama bed’ covered 
with white and silver spreads of exquisite workmanship. Malay choirs often sang a 
folksong in honour of the cutter that Malay brides had such good reason to gaze upon 
with happy eyes: Daar kom die Alibama…”36

 Baie min mense weet of het geweet van die bestaan van die tweede skip met die 
naam Alabama, of van hierdie teorie van Lawrence Green. Green maak eksplisiet ’n 
koppeling tussen die lied ‘Daar kom die Alibama’ en hierdie klein kotter en sy vrag. 
In 2003 skryf die joernalis Van Bart oor ’n rare publikasie wat hy raakgeloop het. 
Dit was in werklikheid ’n ongepubliseerde manuskrip, Pioneers of the West Coast, 
geskryf deur René Zamudio, inwoner van Velddrift by die mond van die Bergrivier. 
In hierdie manuskrip, volgens Van Bart, het Zamudio die hele ware verhaal van die 
Alabama wat riet vanaf die Bergrivier na die Maleier-gemeenskap van die Kaap 
vervoer het, vertel.37 Die “storie” soos dit deur Zamudio vertel is, is egter ’n woord 

35 F & E Bradlow, Here comes the Alabama. “Daar kom die Alabama”, 2007, p. 73.
36 L.G. Green, On wings of fire (Kaapstad, 1967), p. 213.
37 M. van Bart, Rietkooigoed se Alabama (Kultuurkroniek, Bylae by Die Burger, 2003-05-31).
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vir woord weergawe van die teks van Lawrence Green in On wings of fire.38 Omdat 
Zamudio geen verwysings na die werk van Green of enige ander bronne aangee nie, 
kon Van Bart nie weet dat dit eintlik Green se storie is nie.
 Hoewel al drie bogenoemde bronne dus na een bron, dié van Green, teruggevoer 
kan word, kom die verbintenis van die klein kotter Alabama met die liedjie 
geloofwaardig voor, omdat dit ’n verklaring bied vir die koor “Nooi nooi die rietkooi 
nooi / die rietkooi is gemaak / die rietkooi is vir my gemaak / om daarop te slaap.”

Analisering van teorieë

Eerste teorie: Konfederale kaperskip

Die seeslag tussen die Alabama en die Sea-Bride en die gevolglike oorwinning van 
die Alabama het enorme entoesiasme by Kapenaars ontketen, wat nuwe lewe in die 
samelewing aan die Kaap ingeblaas het. In daardie stadium, in die vroeë 1860’s, was 
die Kaap in ’n verlammende ekonomiese depressie.39 W.A. Roberts, skrywer van 
Semmes of the Alabama, skryf dat die afsondering van die Kaap ook bygedra het 
tot die opwinding wat die koms van die Alabama veroorsaak het: “It was one of the 
furthest flung of England’s ‘far-flung’ Empire, away from the centre of international 
activities. Suddenly a fragment of the great American war had landed right in Cape 
Town, a ‘battle’ had been fought in sight of the population. The hysteria was the 
sublimation of all fears and anxieties over the depression.”40

 Op 5 Augustus 1863 skryf sir Thomas Maclear, die Koninklike Sterrekundige 
aan die Kaap, in sy dagboek in sy tipiese kriptiese styl: “The Alabama confederate 
man of war arrived in Table Bay […] captured American Brig laden with flower and 
biscuits. The excitement in Cape Town immense.”41 Luitenant Arthur Sinclair, ’n 
offisier op die Alabama, skryf in sy boek Two years on the Alabama, dat die kaping 
van die Sea-Bride een van die heel opwindendste episodes in sy twee jaar diens op die 
Alabama was.42 Hy beskryf die seeslag in besonderhede en daarna doen hy verslag oor 
wat hulle op die kuslyn kon waarneem: “…every vehicle that could be commanded 
was pressed into service, for the ride to the point of vantage… A chance of a lifetime 
presented itself. […] It is safe to say Cape Town was almost depopulated… to visit 
the ship at her anchors.” Hy vertel dat die vloedgolf besoekers dag na dag die skip 
oorstroom het. Sinclair beskryf die vrag van die Sea-Bride as ’n tipiese handelsvrag, 

38 R. Zamudio, ‘Pioneers of the West Coast’ (ongepubliseerde manuskrip, s.d.), p. 3.
39 W. Marvel, The Alabama and the Kearsage. The sailor’s Civil War (North Carolina, 1996), p. 182.
40 F. & E. Bradlow, Here comes the Alabama, 1958, p. 63.
41 Wes-Kaapse Argief- en Rekorddienste: A515 (Maclear-aanwins), no 61.
42 A. Sinclair, Two years on the Alabama, 2de uitg, (England, 1989), p. 133.
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naamlik ’n verskeidenheid tekstiele43 – geen melding van meel en koekies nie. Kaptein 
Semmes van die Alabama beskryf die Sea-Bride se vrag as “an assorted cargo of 
provisions.”44

 Kaptein Raphael Semmes het self ook sy herinneringe van die twee jaar as 
aanvoerder van die Alabama op skrif gestel in sy memoirs, wat in 1962 as The 
Confederate Raider Alabama uitgegee is. Hierin vertel hy ook, soos al die ander 
skrywers, met groot omhaal van woorde die episode van die kaping van die Sea-
Bride.45 Hy haal ’n baie lang gedeelte aan uit die Cape Argus van 6 Augustus 1863, 
waarin letterlik elke beweging van die skip en van die mense op land beskryf word. 
Die joernalis van die Argus beskryf die skares se opgewondenheid soos volg: “[…] 
we found the heights overlooking Table Bay covered with people; the road to Green 
Point lined with cabs. […] over the quarries along the Malay burying ground, the 
Gallows Hill, and the beach, there were masses of people… Along Strand Street and 
Alderley [sic] Street, the roofs of all the houses from which Table Bay is overlooked, 
were made available as standing places for the people who could not get boats to 
go off to her.”46 Kaptein Semmes gee ook in sy memoirs die getuienis van verskeie 
individue wat ampshalwe of as private individue die skouspel gadegeslaan het. Dit 
sluit in verklarings van Joseph Hopson, vuurtoringwagter van Groenpunt Vuurtoring; 
W.S. Field, Collector of Customs, Kaapstad; John Roe, walvisjagter; en die seinman 
van die Lion’s Rump (Vlaeberg) Seinstasie.47

 Nog ’n bron wat die kaping en daaropvolgende opwinding aan die Kaap beskryf, 
hoewel nie in soveel besonderhede nie, is die werk van William Marvel, The Alabama 
and the Kearsage (1996). Hy gee ’n kort samevatting van die gebeure.48

 As die merkwaardige lighartige gees van die liedjie ‘Daar kom die Alibama’ in 
ag geneem word, kan die afleiding moontlik gemaak word dat hierdie tipe opwinding 
waarna Roberts, Maclear, Sinclair en Semmes verwys, tot die ontstaan van so ’n 
vrolike lied kon lei.
 Watter een van die twee besoeke van die Alabama aan die Kaap ook al 
geïmpliseer word, lyk dit tog vergesog dat ’n lied só spontaan en op die ingewing 
van die oomblik sal ontstaan, veral as die melodie ook in aanmerking geneem word. 
In die geval van die ‘Alibama’ is die wysie ’n aansienlik aangepaste weergawe van 
die welbekende Amerikaanse lied ‘Home sweet home’. Die ritme is drasties aangepas 

43 A Sinclair, Two years on the Alabama, 1989, pp. 134, 135.
44 R. Semmes, The Confederate Raider Alabama,1962, p. 270.
45 R. Semmes, The Confederate Raider Alabama,1962, pp. 269-281.
46 R. Semmes, The Confederate Raider Alabama, 1962, p. 272.
47 R. Semmes, The Confederate Raider Alabama, 1962, pp. 278-279.
48 W. Marvel, The Alabama and the Kearsage. The sailor’s Civil War (North Carolina, 1996), pp. 181-

183.
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en die melodielyn in ’n mindere mate, tot by die eerste twee reëls, wat al was wat 
benodig was vir die eerste twee reëls van ‘Daar kom die Alibama’. Die lied ‘Home 
sweet home’ was vir meer as 150 jaar dwarsoor die wêreld baie gewild. Gedurende die 
Amerikaanse Burgeroorlog is dit deur soldate aan albei kante van die oorlog gesing. 
Die lirieke van die lied is in 1823 geskryf deur John Howard Payne (1791 – 1852) vir 
sy opera Clari, or The maid of Milan.49 Die melodie is geskep deur sir Henry Rowland 
Bishop (1786 – 1855), ’n Engelse komponis en dirigent wat by Covent Garden Teater 
dramatiese musiekproduksies gekomponeer, verwerk en gedirigeer het. Hy word veral 
onthou vir die musiek van ‘Home Sweet Home’ wat hy geskep het.50

 Dit is moontlik dat ’n lied op hierdie wyse kan ontstaan wanneer ’n baie bekende 
melodie oorgeneem word presies soos dit algemeen bekend is. ‘Home sweet home’ 
het egter ’n gedrae en stadige tempo met ’n gepaardgaande hartseer aanslag, terwyl 
‘Daar kom die Alibama’ feitlik presies die teenoorgestelde is. Die aanpassings wat 
dus gemaak moes word aan veral die ritme van ‘Home sweet home’ om vir die vrolike 
en vinnige tempo van ‘Alibama’ voorsiening te maak, sou waarskynlik nie spontaan 
kon gebeur nie. Dit sou tyd en aansienlike musikale vaardighede verg om die ritme 
só te wysig.
 Koerante het werklik oorboord gegaan met hulle beskrywings van die besoek 
van die Alabama, in so ’n mate dat die South African Advertiser and Mail geskryf 
het: “Newspaper editors ought at any rate to feel grateful that the Alabama paid us a 
visit, if for no other reason than that it has given them something to write about. What 
could they have done last week without her? And they have not done with her yet. 
Her every movement is noted; the telegraph is kept constantly going; facts, fictions 
and rumours of all kind are flashed along the wires from morning to night […]”51 
 Die feit dat verskeie koerante so volledig en noukeurig verslag gedoen het oor die 
segetog van die Alabama op die dag van 5 Augustus 1863, maak dit moeilik om te glo 
dat nie een van hulle enigsins sou melding maak van die spontane geboorte van ’n liedjie 
so opwindend en meesleurend soos die ‘Die Alibama’ nie. Geen verwysing na die lied 
kon in enige van die koerante gevind word nie; nie na die besoek van Augustus 1863 
óf die van Maart 1864 nie. Die Cape Argus beskryf byvoorbeeld die skare soos volg: 
“…ladies waved their handkerchiefs, and one and all joined in the general enthusiasm 
[…] there were masses of people – nothing but a sea of heads as far as the eye could 
reach,”52 maar geen verwysing na die liedjie nie. Die ander waarskynlikheid is dat sir 

49 http://www.bartleby.com/102/14.html; http://www.britannica.com/EBchecked/topic/447521/John-
Howard-Payne

50 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/66919/Sir-Henry-Rowley-Bishop
51 South African Advertiser and Mail, 1863-08-20.
52 Cape Argus, 1863-08-06.
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Thomas Maclear, die koninklike sterrekundige, sekerlik na die ontstaan en spontane 
sing van die liedjie sou verwys, hoewel die styl van sy dagboek, soos vroeër vermeld, 
baie kripties is. Saam met al sy ander dokumente in die Wes-Kaapse Argiefbewaarplek, 
is daar is ook ’n stel briewe wat hy aan sy broer in Engeland geskryf het en hoewel 
die briewe ook gefynkam is, is geen verwysing daarna nie.53 Nóg meer waarskynlik, 
sou luitenant Arthur Sinclair dit in sy memoirs genoem het as die massa mense wat 
hy met omhaal van woorde beskryf, spontaan gesing het.54 Sinclair het ook die skip 
se terugkeer na Kaapstad in Maart 1864 beskryf, by watter geleentheid hy opmerk 
dat die mense van Kaapstad hulle goeie vriende was: “The good folk of Cape Town 
and vicinity hold a place in their hearts for us.” Ook hier maak hy geen melding van 
’n liedjie nie.55 Kaptein Raphael Semmes, wat self ’n volledige weergawe gee en die 
Cape Argus in detail aanhaal, maak geen melding van ’n lied of sang nie; so ook nie 
William Marvel in sý werk nie. Dit is net ondenkbaar dat geeneen van die bronne, 
koerante óf boeke, melding sou maak van ’n lied wat spontaan deur die skare gesing 
is nie. Hiermee word die teorie of bewerings van ’n spontane geboorte op 5 Augustus 
1863 met die aankoms van die Alabama, dus verwerp.
 Die ander sterk argument teen hierdie teorie, is die totale afwesigheid van enige 
verwysing na of verklaring van die refrein van die liedjie wat verwys na die “rietkooi”, 
in enige van die bespreekte bronne. Dit is ook belangrik om te noem dat I.D. du Plessis, 
wat allerweë beskou word as ’n groot kenner van die Maleierkultuur en meer as vyftig 
boeke oor die stories, liedere, gebruike en kultuur in die algemeen geskryf het, wel die 
liedjie in een van sy eerste publikasies opgeneem het. Dit is sy doktorale proefskrif 
wat in 1935 gepubliseer is as Die bydrae van die Kaapse Maleier tot die Afrikaanse 
volkslied. Tog bied hy hierin geen verklaring vir die herkoms van die liedjie nie – nie 
van die inleidende gedeelte wat na die Alibama verwys, óf die refrein nie.
 Enkele mondelinge bronne verbind tog die rietkooi met die kaperskip. Volgens 
Narkedien is daar ’n denkrigting wat daarop aanspraak maak dat die “Nooi, nooi, die 
rietkooinooi” verwys na ’n vrou wat op die Alabama sou wees as gelukbringer en 
ook om toesig oor die kosmaakproses op die skip te hou. “Daar was altyd ’n vrou op 
die Alabama”, sê sy. Deur die refrein by by die liedjie te voeg is so in ligte trant met 
haar gespot.56 Hierdie informant, wat ’n toergids in die Bo-Kaap is, het dié aanspraak 
by enkele individue gehoor wat ook baie oor die oorsprong van die Alibama-liedjie 
bespiegel. Dit is dus nie haar eie bewering nie. Vyf nagevorsde werke oor die kaperskip, 

53 Wes-Kaapse Argief- en Rekorddienste: A515 (Maclear-aanwins), no 61.
54 A. Sinclair, Two years on the Alabama, 2de uitg, (England, 1989), pp. 133 – 136.
55 A. Sinclair, Two years on the Alabama, 2de uitg, 1989, p. 216.
56 S. Narkedien, spesialis-toergids van die Bo-Kaap, Kaapstad, 2014: onderhoud.
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die Alabama, waarvan drie al die name van die bemanning lys, is geraadpleeg, maar 
daar is geen verwysing na ’n enkele vrou op die skip nie.57

 Volgens mnr Stan Lambrick van Kaapstad is daar twee verdere moontlikhede 
waardeur die rietkooi met die Alabama verbind kan word. Die eerste is dat sommige 
mense sê die “nooi” verwys na die Sea-Bride wat gekaap is. Hierdie verbintenis klink 
ook na blote bespiegeling en kan waarskynlik verwerp word. Die tweede moontlikheid 
is dat die reëls “nooi, nooi, die rietkooi nooi, die rietkooi is gemaak, die rietkooi is 
vir my gemaak, om daarop te slaap”, in werklikheid ’n uitnodiging aan die matrose 
van die Alabama is om na die hawe te kom waar prostitute hulle sal inwag.58 Hierdie 
vertolking van die refrein is deur mnr Jefferey Damon bevestig, wat vertel dat hy 
dit vanuit die Moesliem-gemeenskap so leer ken het as ’n oorlewering, aangesien 
nêrens geskrewe bronne gevind is wat dit kan bevestig nie.59 Indien laasgenoemde 
spekulasie korrek is, is die belangrike vraag rondom die “rietkooi” nog nie noodwendig 
opgelos nie. Myns insiens bestaan die moontlikheid egter dat dit verwys na ’n arm of 
minder welgestelde persoon se bed, en dit is waarskynlik wat die meeste prostitute 
sou kon bied. ’n Verdere afleiding wat die outeur hieruit maak, word in die afdeling 
vir verskillende moontlikhede behandel.

Tweede teorie: die rietdraer

Rondom die tweede teorie is daar ook heelwat feitefoute en ongegronde aannames 
in die onderskeie bronne.
 Die eerste vraag wat by ’n navorser opkom met die lees van Lawrence Green se 
teorie oor die herkoms van die liedjie, is of daar werklik so ’n skip soos die Alabama 
was, wat tussen die mond van die Bergrivier en Tafelbaai gevaar het. Indien dit bewys 
kon word dat daar nie so ’n skip was nie, dan is die verwysing na die riete wat dit sou 
vervoer, irrelevant. Maar sou hierdie Alabama wel bestaan, dan is die volgende vraag of 
dit wel riet vervoer het. Die enigste “bron” waarna Green verwys, is ongeïdentifiseerde 
informante. Hy sê: “The memory of the ‘Alabama’ was clear in the minds of old 
people who knew the west coast fleet.”60 Green maak ’n verdere opmerking oor hierdie 
Weskus-Alabama: “Only recently was it discovered that the ‘Alabama’ of the Malay 
song sailed into Table Bay years before the raider of the same name.”61

57 R. Semmes, The Confederate Raider Alabama,1962; W. Marvel, The Alabama and the Kearsage. The 
sailor’s Civil War, 1996; A. Sinclair, Two years on the Alabama, 2de uitg, 1989; WF Spencer, Raphael 
Semmes. The philosophical mariner, (Londen, 1997); D. Hollet, The Alabama affair. The British 
shipyards conspiracy in the American Civil War (Cheshire, 1993).

58 Mnr S. Lambrick, Kaapstad, 2014: onderhoud.
59 Mnr J. Damon, Pniël, 2014: onderhoud.
60 L.G. Green, On wings of fire, 1967, p. 213.
61 L.G. Green, On wings of fire, 1967, p. 214.
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 Soos reeds genoem het I.D. du Plessis menige boeke oor die Maleier-kultuur 
gepubliseer. Sy eerste publikasie van die Alibama-liedjie was in sy belangrike werk van 
1935, hoewel hy eers in 1944 die eerste keer na die ontstaansteorie verwys, gegrond 
op die geskiedenis van die Alabama, die suidelike kaperskip.62 Sy publikasie van 
1944, The Cape Malays, was die heel vroegste bron wat gevind kon word wat na die 
kaper-teorie verwys, maar omdat hy ook geen bronne noem nie, is dit onbekend waar 
hy daaraan gekom het. Die teorie oor die rietbeddens vir die Maleierbruide soos deur 
Green vertel, word deur Du Plessis in sy 1972-publikasie bevraagteken: “One could 
even reasonably expect, in such a conservative community, to find a few specimens 
of the bridal reed bed in the Malay Quarter.”63 Hiermee impliseer hy dat hy nie van 
hierdie gebruik bewus was nie. Aangesien hy dié kenner van die Maleier-kultuur was, 
skep dit twyfel oor hierdie teorie. Dit is nie net die teorie van die rietbeddens wat hy 
verwerp nie – hy bevraagteken ook die bestaan van die tweede Alabama, wat hy sê 
tot op datum nog nie bewys kon word nie. Du Plessis voer aan dat selfs die Bradlows 
geen verwysing daarna in die Kaapse Argief kon vind nie.64 In dieselfde werk val Du 
Plessis vir Green aan omdat hy nie sy bronne by die naam noem nie, maar hy begaan 
dieselfde fout: hy gee geen bronne aan vir sy teorie dat die lied met die koms van die 
kaperskip ontstaan het nie.65

 Die tweede Alabama, die sogenaamde rietdraer, het egter wel bestaan. Die 
bewyse is gevind in argivale bronne in die Kaapse Argief. ’n Klein kotter, 42 voet 
lank, is in 1864 op die strand van Bloubergstrand naby Kaapstad gebou,66 ’n jaar 
nadat die seeslag tussen die Suidelike kaper die Alabama en die federale Sea-Bride 
plaasgevind het. Daar is geen twyfel dat die plaaslike skip na die beroemde kaperskip, 
die Alabama, vernoem is nie. Die argivale bron (die argief van die “Collector of 
Customs, Cape Town”) meld nie wie die skip laat bou het of wie die eerste eienaar 
was nie, maar dit meld wel dat die skip in 1869 in die naam van Carl Stephan, ’n baie 
bekende handelaar van die Weskus, geregistreer is.67 Stephan se familie en nageslagte 
besit steeds ’n aansienlike getal groot besighede aan die Weskus. Hierdie Alabama 
het gereelde tussen die mond van die Bergrivier en Tafelbaai gereis en het volgens 
mondelinge oorlewering allerhande tipes vrag vervoer. ’n Fynkam van argivale bronne 
kon egter geen bewyse van die vraginhoud van die Alabama oplewer nie. Onderhoude 

62 I.D. du Plessis, The Cape Malays (Kaapstad, 1944), pp. 60-61.
63 I.D. du Plessis, The Cape Malays. History, religion, traditions, folk tales, the Malay Quarter, (Kaapstad, 

1972), p 44.
64 ID du Plessis, The Cape Malays. History, religion, traditions, folk tales, the Malay Quarter, 1972, p. 

44.
65 I.D. du Plessis, The Cape Malays, 1944, pp. 60-61.
66 Wes-Kaapse Argief en Rekorddienste (WKAR): CLCT 4/4/2: 138.
67 Wes-Kaapse Argief en Rekorddienste (WKAR): CLCT 4/4/2: 138.
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met twee nasate van Carl Stephan het bevestig dat daar by hulle geen twyfel bestaan 
dat die Alabama riet van die Bergrivier na Tafelbaai vervoer het nie.68 Dit is natuurlik 
moontlik dat hulle oortuiging deur die storie van Lawrence Green beïnvloed is. 
 Volgens mnr James McLachlan Blanckenberg van Kaapstad het die klein 
kotter, die Alabama, aan sy oupagrootjie, Alexander McLachlan, behoort. Hy beweer 
dat McLachlan die skip in 1873 aan Carl Stephan verkoop het,69 maar volgens die 
argivale bronne is dit in 1869 in die naam van Carl Stephan geregistreer. Dit is dus 
moontlik dat McLachlan die skip laat bou het en in 1869 aan Stephan verkoop het. 
Die datum 1873 berus op familie-oorlewering en is waarskynlik net ’n geheue-fout. 
Mnr Blanckenberg dra ook geen kennis van die vervoer van riet deur die Alabama 
nie.
 Indien riet wel vir die beddens van Maleierbruide vervoer is, is dit seker 
vanselfsprekend dat die boot met groot gretigheid deur die Maleiergemeenskap 
ingewag is en dat hy groot met elke aankoms in Tafelbaai blydskap en opgewondenheid 
sou bring. Hierdie teorie maak voorsiening vir die strofe, asook s die koorgedeelte van 
die lied. In hierdie geval sou dit ook nie ’n spontane geboorte gewees het wat deur ’n 
enkele gebeurtenis veroorsaak is nie, maar eerder ’n lied wat moontlik geleidelik saam 
met elke terugkeer van die skip ontwikkel het. As dit die geval was, akkommodeer die 
teorie ook die aanpassings wat gemaak sou moes word van die melodie van ‘Home 
sweet home’, wat na my mening oor ’n tydperk sou moes geskied. In hierdie stadium 
lyk hierdie teorie na die aanvaarbaarste, behalwe dat die vervoer van riet vanaf die 
Bergrivier na die Kaap deur die kleiner Alabama nie bevestig kon word nie; so ook 
kon die gebruik van rietbeddens deur Maleierbruide uit geen bron bevestig word 
nie. Trouens, Du Plessis skryf oor die troudag van ’n Maleierpaartjie in sy boek The 
Cape Malays: “During the day a stream of visitors was shown the bridal chamber, 
which was decorated in white and silver, white satin sheets and spreads of amazing 
workmanship.”70 Dié beskrywing pas sekerlik nie by ’n bed van riete nie. Daar moet 
in gedagte gehou word dat Du Plessis hier waarskynlik na die huwelik van die meer 
welvarende mense verwys, terwyl dit seker moontlik kon wees dat bruide uit armer 
gemeenskappe van rietbeddens gebruik sou maak. 
 Maar dit is nie net Du Plessis se bronne wat geraadpleeg is nie. ’n Boek van 
John Schofield Mayson, The Malays of Capetown, is gevind, en daar is gehoop dat 
dit duidelikheid sou bring omdat dit ’n tydgenootlike bron is. In dié boek, wat in 1861 
reeds verskyn het (dus in die dekade waarin albei die Alabamas hulle verskyning 

68 H. Stephan en J. Stephan, 2010: onderhoude.
69 J.M. Blanckenberg, 2011: onderhoud.
70 I.D. du Plessis, The Cape Malays. History, religion, traditions, folk tales, the Malay Quarter, (Kaapstad, 

1972), p. 17.
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aan die Kaap gemaak het), gee Mayson ’n beskrywing van die huweliksgebruike 
van die Maleier-gemeenskap, maar maak ook geen melding van die rietbed nie.71 
Nog ’n bron wat ontdek is, is die boekie The Cape Malays – an essay, deur “A Cape 
colonist”. Daar is met groot moeite vasgestel dat die skrywer Eric Aspeling is. Hy skryf 
oor die Maleiers se geskiedenis, fisiese voorkoms, kleredrag, godsdiens, huwelike, 
huweliksfeeste en baie ander aspekte, maar maak geen verwysing na die rietbed 
nie.72 In ’n bespreking van Maleier-huweliksfeeste maak die skrywers Wilkinson en 
Kragelson-Kille ook geen melding van ’n tradisie van rietbeddens nie.73 Benewens die 
literêre bronne is onderhoude ook gevoer met ouer mense in die Maleierbuurt in die 
Kaap, maar daar bestaan geen oorlewering waarvan hulle weet rondom die gebruik 
van rietbeddens deur bruide nie.74 Nog ’n informant het gesê dat sy geen kennis dra 
van die tradisie van rietbeddens nie, maar dat dit wel die gebruik was dat ’n bruidegom 
die bed moes verskaf wanneer ’n paartjie in die huwelik getree het.75 
 In die Bo-Kaap Museum in Waalstraat, Kaapstad, is daar tans (2014) ’n uitstalling 
oor die liedjie ‘Daar kom die Alibama’. Die teks by die uitstalling het na albei teorieë 
verwys, maar as feite of gegewes, sonder om enigiets te bevraagteken. Onder meer 
word gemeld: “Lyrics of the famous Afrikaans song was created in Cape Town, possibly 
Bo-Kaap or District Six […]” en verder: “ […] there are several accounts which relate 
‘rietkooi nooi’ to a tradition in which a young Muslim bride has a new wedding bed 
arranged and paid for by her husband.”76 Die verwysing na Distrik Ses het absoluut 
geen gronde nie, en die uitstallingteks is die enigste bron waarin dit voorkom, sonder 
verwysing. Bronne word ook nie aangedui vir die “several accounts” van die bepaalde 
tradisie nie. Dit dra dus nie by tot die oplossing van die probleem nie.
 Terwyl die Finse histories-geografiese teorie in die eerste plek bedoel is om die 
herkoms en verspreiding van variante van ’n volksverhaal of volkslied na te speur 
en op dié wyse die oervorm te bepaal, kan dit ook in ’n geval soos die ‘Alibama’ 
’n belangrike rol speel om die ontstaan en vorming van ’n lied uit te pluis. Daar is 
aangedui dat die rol wat die skip in die Amerikaanse Burgeroorlog gespeel het, die 
hoof aanleidende oorsaak vir sy verskyning in Tafelbaai was, en dus waarskynlik tot 
die ontstaan van die lied gelei het. Hierin speel een van die groot historiese gebeure 
van die 19de eeu dus ’n baie belangrike rol, terwyl ander sosiaal-historiese en 
ekonomies-historiese faktore soos die bekendheid van die lied ‘Home sweet home’, 
die geskiedenis van slawerny, sosiale gebruike in die Moesliem-gemeenskap en die 

71 J.S. Mayson, The Malays of Capetown, (Manchester, 1861), pp 24-26.
72 E. Aspeling, The Cape Malays – an essay, (Kaapstad, 1883).
73 R. Wilkinson & A Kragolsen-Kille, Bo-Kaap (Kaapstad, 2006), pp 81-83.
74 F. & J. Dante, Waalstraat, Bo-Kaap, Kaapstad, 2010: onderhoude.
75 S. Narkedien, spesialis-toergids van die Bo-Kaap, Kaapstad, 2014: onderhoud.
76 Banier met teks in die “The Alibama Song”-uitstalling, Bo-Kaap Museum, Kaapstad, 2010.
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ekonomiese depressie aan die Kaap ook ’n rol gespeel het. In die ondersoek moes 
die rol van geografiese faktore soos die afgeleë ligging van die Kaap ten opsigte van 
die res van die wêreld, en die afstand van die mond van die Bergrivier van Tafelbaai, 
ook in berekening gebring word.

Dwaalspore

Indien Green se verwysing na “The memory of the ‘Alabama’ was clear in the 
minds of old people […]” meer spesifiek was, kon dit moontlik ’n hele paar van die 
onbeantwoorde vrae rondom hierdie liedjie aangespreek of opgelos het. Green se 
verdere uitspraak, “Only recently was it discovered that the ‘Alabama’ of the Malay 
song [en hiermee bedoel hy die klein kotter van die Weskus] sailed into Table Bay 
years before the raider of the same name” is totaal verkeerd bewys, aangesien die 
kleiner Alabama eers ’n jaar nadat die kaper vir die eerste keer in Tafelbaai aangekom 
het, gebou is. Dit laat ’n mens sy eerste stelling ook in twyfel trek.
 Die verwysings na die kaperskip as ’n slaweskip wat “nuwe slawe” na die 
Kaap gebring het, kan nie verder van die waarheid wees nie. Die feit dat dit as ’n 
gegewe deur media soos ’n dagblad en ’n gewilde radioprogram oorgedra is, maak 
dit oombliklik geloofwaardig in die oë van die publiek en so versprei ’n mite. Min 
mense ken werklik die datums van die afskaffing van slawehandel in die Britse Ryk 
(1807) en die vrystelling van die slawe (1834), dus sal hulle nie die diskrepansie besef 
nie. Dit is wel so dat daar nog vir baie jare ná 1807 (tot ongeveer 1850) onwettig met 
slawe handel gedryf is, maar dit het onder ander dekmantels gebeur en die skepe wat 
hulle gebring het, het natuurlik nie as “slaweskepe” bekendgestaan nie.77

Verskillende moontlikhede

Die moontlikheid bestaan (en dit lyk uiteindelik na die waarskynlikste teorie) dat die 
eerste deel van die lied wat na die Alabama verwys, oor ’n tydperk, ná die besoek 
van die Konfederale kaper ontstaan het, en nie op die ingewing van die oomblik nie. 
Dit maak voorsiening vir die melodie wat mettertyd aangepas is, sowel as vir die 
opwinding wat die skip in Tafelbaai en die Kaap versoorsaak het. Maar in dié geval sal 
dit moeilik wees om te verstaan waarom die Maleiermense, wat vrygestelde slawe en 
nasate van die slawe aan die Kaap was, só opgewonde en bly sou wees oor die feit dat 
’n Noordelike skip, wat vir die vrystelling van die slawe geveg het, die onderspit gedelf 
het. Uit die bronne van Semmes, Sinclair en Roberts blyk dit baie duidelik dat die 

77 M. van Bart, Kaap van slawe (Kaapstad, 2012), pp. 125-131.
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Kapenaars goed geweet het wie en wat die Alabama was, aangesien sy reputasie hom 
vooruit geloop het. Hy het eers in Saldanhabaai aangedoen en ’n tyd daar vertoef, en 
in daardie tyd was daar heelwat kommunikasie met die gesaghebbendes in die Kaap.78

 Myns insiens is dit onwaarskynlik dat die eerste strofe van die lied ontstaan het 
na aanleiding van die herhaaldelike verskyning van die tweede Alabama wat gereeld 
tussen die Bergrivier en Tafelbaai gevaar het. As die lied kort na die koms van die 
Amerikaanse Alabama ontstaan het, is dit wel moontlik later toegepas op die plaaslike 
een en gesing wanneer die klein kotter sy verskyning maak. Verder is dit ook moontlik 
dat die tweede deel of refrein sy oorsprong in die rietbed van die Maleierbruide het, 
en dus aan die kleiner Alabama gekoppel kan word wat die riet vervoer het, mits ’n 
mens met sekerheid kan vasstel dat so ’n gebruik wel bestaan het. Omdat die gebruik 
tot op hede nog nêrens bevestig kon word nie, en die vrag van hierdie Alabama ook 
nie met sekerheid vasgestel kon word nie, bly dit nog net dit: ’n teorie. 
 In die bespreking van ’n moontlike verklaring vir die refrein en die “rietkooi nooi”, 
is dit vroeër genoem dat dit moontlik na prostitusie kan verwys. So ’n oorlewering is 
natuurlik feitlik onmoontlik om korrek of verkeerd te bewys. Die woorde “die rietkooi 
is vir mý gemaak”, strook nie met die bewering dat dit as ’n uitnodiging aan die matrose 
gerig is nie. As hierdie oorlewering in die Moesliem-gemeenskap wel enige gronde 
het, dan wil ek beweer dat dit heel moontlik ’n liedjie is wat reeds bestaan het voordat 
die Alabama aan die Kaap verskyn het. Dit sou sekerlik nie slegs vir die matrose van 
die kaperskip geskep gewees het nie.
 Indien enigeen van die twee moontlikhede werklik so gebeur het soos in 
die vorige twee paragrawe uitgespel, dan is die twee dele van die lied mettertyd 
bymekaar gebring deur middel van die tradisie van die ghommalied, wat gedeeltes 
van verskillende liedere in een lied vermeng.

78 R. Semmes, The Confederate Raider Alabama, (New York, 1962), pp. 258-261.


