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Zuals de naam van cHt boekjc aancluiut, lwstaat hd
nit Zuidafrikaanschc Verhalen. Die wrhak·n heb ik
11it vcle boeken gepnt, zoals:
Yan Riebeek's Journaa1, Yan RL·enen's Dagbod::,
de l~eisbeschrijvingen van Pctl'r Kolben, Le Vaillant,
J. Stuart, Rohl,rt :\Iuffat, David Livingstone, Pringk,
Thompson, Farewell & King, Di. J. II. ;\edhling &
Andrew :\Inrray, Sir Harry Smith's ,Autobiography'',
President Kruger's Jacht-vcrhalcn en Thcal's ,Begin
lkr Z.A. Geschiedenis''.
Uit de inhond van hd hoek blijkt lwt, dat dil' wrhakn meestal met reizen, gevaren te Zl'l' en te lam],
jachtpartijen PllZ. te dcwn lwbbl·n. Zc zijn dus alleszins berekend om de aandacht onzl'r Zuidafrikaanse
jL·ugd te pakken en hun ke::-lust op il· \wkken. Ceen
moeitc is gespaard om dl· lt'eslesjes preti ig en hoC'iencl
vonr onzc jl'ugd te doen zijn. Ook is clP wuorclPkeus
lwpPrkt tot cle woorcll'n, die Pl'll beschaafd Hollands~prekend mens in Zuid-Afrika hL·zigt Pn bt'grijpt.
De Ocfcningcn heh ik l'L'll heel hescheidcn plaatsj('
aclztcr in !lC't boek gegeven, nmdat het, mijns inzil·ns, 70
hnort. De kcsstof is immers a!lcs in een goed kesbnck.
Een glled underwijzer lwdt gPPll gedrnkte odl'ningen
nodig. EL·n lcerling wil ze nict op dczelfde hlaclzijde
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als ZlJn mome ,storic" zien, nict waar? Ee>n lc>esboek is - - om in te lczcn!
Ook heb ik met opzet gce>n vcrtalingen in de odcningen toegelaten, omdat een taal door middcl ·can dz'e
taal moct gelccrd en ondcrwczen worden. Het gelezene
moet in hollandse zinncn uitgele>gd worden. De kinderen moeten de vragen in 't Hollands horcll e>n, al gaat
'tin 't begin ook hoe moeilik, in die taal ook bcanft£'oorden.
Zo leert. me>n een taal : anders niet. Door vcrtalingen
leert men geen Hollands sprcken of schrij\'C'n, nog minder denkcn. De onde>rvinding heeft mij gdcerd, dat
zelfs Engcls-sprc ken de kinderPn hed spoedig de hollandse \ ragen van een gcschikte onderwijzer leren volgen en in hollandse zinnetjcs beantwoorde>n. Zo hoort
het immers. Yandaar de aard en inhoud cler oefe>ningen in dit bockje. De verstandige ondcrwijzer vocge
er nog andere bij !
De nieuwe spelling ('t z.g. Kollewijn stelscl) worclt
in dit bockjc gebruikt.

Pretoria, rgo6.
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VADERLA~DSLIEFDE.

0 Land, zo ruim en vrij,
Zo rijkgckkurd en blij,
Gij zijt mij dicr.
\ \'ie ook uw kusten schuw',
Omkranst door rntsen ruw,
En wnon liefst hier.
::\Iijn ouderhuis draagt gij,
Waar ik, zo rein en blij
En teer bemind,
Duur mueder werd gewiegd,
t;ekust, gevued, geliefd . . .
Al heb ik haar gegriefd Ondankbaar kind!
Uw lucht i:3 mij gezond
En \Tucht baar is uw grund
~ aar hartewens.
Ik min uw zunnigheid.
L'"w widen uitgebreid,
IJuur 's Heren hand bereid
Vot 1r vee en mens.
Al wordt gij :3oms veracht,
Tnch zing ik stePds met kracht
En dankbaarheid:
Ik bl'n uw eigen zoon,
En hoc men u ouk hoon,
:.\lij zijt gij en schuon,
Zt) al:3 gij zijt.
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Uw naam wcerklinkC in miJ
Als zoetste melod ij ,
Waar ik ook ga.
0 ! t eder is de b and
Mij hechtend aan HW st rand,
Mijn dierbaar Vaderl a nd ,
Zuid-Afrika!
2. 'T EERSTE KERKJE I N -Z u m-AFRIKA.

r. ' tI s opmerkelik, hoeveel namen
en gebeurtenissen
er in de wereld vergeten worden . R et
gaat zo in elk land
en onder elk volk.
Vo01·name personen worden geheel
en al uit het oog
verloren. Grote feiten worden over het
hoofd gezien.
2. Elk kind in
Zuid-Afrika heeft
van de dood van
Francesco
D' AlmeiVASCO DA GAMA.
da gehoord, niet
waar? In de T afelbaai viel hij in een gevecht met de
l{ottentotten. Weinigcn, echter , hebben ervan gehoord,
dat de grote Vasco da Gama ook bijna op onze
kusten het leven verloor.
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J. Het gl'lwurde aldus: Ze ken-' Vel11SU, een van Da (~ama· s matruzen, was een
gro()tprakr van "t L't·rste water. Tnen Da Cama nu bij
de mond van de Bt•rgrivit'r aan wal staph; om water,
bout. en vlces te kt ijgcn, waren de Hottentotten Zt't'r
vriendelik. Zij hidpen de Purtugezen aan wat deze
nodig hac1ckn. Z•> kret:g Veloso moed om te pochcn,
clat hij met Zl' naar hun kraal zou gaan.
4· Ztjn kamer:.w.d:-. daagdt•n lwm zeker uit, om zijn
wuurJ tl' hc tUden en onzt' blufft:r staph• dapper voort
naar dl' kraal. Tuen lnj t'l'hter ecn vind van het strancl
wcg \\a~, wenl luj t•rg bang. Tiij zag niets dan wilden
tHn lwm. Hij vn~iond get:n wuord, dat ziJ spraken.
Hij f.!ing up de vlucht !
5. De Iluttentotten zettt·n hem achterna. Zij begrept·n nids van h·.:t spulldjt·. Zij waren verlegt•n over
<le atlu• 1p Jer zaak. Als nienwsgierige kindcren volgden
zii dt· hlanke man op de hidt,n. Als ef'n boel straatjongens rendt·n ze achtt·r \' elo~o a an. Zij \\ ildcn tt• Wf'ten
konwn wat hl'm ::;cheelde.
6. Toen de Portngezen aan 't ::.trand hun landgenuut op dil' wijzt· zagen terugsturmen, met'nden zij dat
t'r vl'fraad in 't spd was.
Tt• wapen! te wapen! was de kreet. De heidenen
zullt:n ems vermoorden !
Zt> ontstund er ccn gevecht bij de mond van de Bergri vier, waarin Da (~am a en nug dric rurtug<·zcn gewond
wenlen.
7. :\Il'i Harthulunwns Diaz lit:p het "n jaar of wat
later vee] slechter af. I-Iij had bevel uwr een schip,
dat tot t'P11 vlool. onder Cabral behoorJe. Een hevige
sturm clrcef de ~chqwn niteen, en lussen de Kaap en
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~[nssdbaai VC'nlwe<'n hd srhip van Diaz nwt allvn
aan boord in de wrede g( ,h·en.
8. En nu konwn wij tot on~ kerkjP, \\ aarvan lwt upscltrift sprcekt.
Et>n amkre vloot ging knrt claarop om de Ka~p naar
de Oost. De bc•vdvocnlL·r was foam da Xm•,1.
Op 7 JuliP rsor, lanclde hij te ~Iossdbaai.
C). Daar zag ltij c·en lllH.k ~rhr!Pn aan c·pn hnom
hangen.
In ell' schol'n vond hi.j ePn brief. Dl' brid was door
eC'n van Cabrals offlcic·n·n gc·schlC'\'Pn, De bric·f vcrl.t·1dc van hct ongeluk, clat dt' unvl'rgddike Barlhnlonwus
Diaz getruffcn had.
ro. Da Nuva. wenl diep hcwogen dour de clnwv<'
tijding. De hncwmdc baanhrvker, tmlrkkker v~n ck
zeC'weg naar Im.lii' om de Kaap - ck gro1 e Diaz - l:tg
nid V<'lTt' van l\Iusselbaai in ell· walerl'n bC'graven!
Laat ons hit•r C'en kcrk'je bomwn, zei ck vn nw zet•man, hier op ck rnwe kusl, clicht bij de bt>om waar wij
rle hrid vonden.
II. Zn gcschiPddC' het. EPn stencn kPrkje \\'C'rd
op ren lwuwltje aan de Zt'P te :\lossclhaai opgc·ril'ht :
lwt eerstP gebouw, dat op Ol1Ll' zniclkust veneL'S.
12. Hnc jammer toch, dat t·r gpc·n L'l1kl'1l' Stl'L'l1 \an
dat merkwaardig munumPnt vnor lwt nagvslacht hl'waard gehlcwn is! \Yelk een trefft'nck lwrinnering
aan Bartholomcus Diaz zou zulk C'L'n stL·en in het kaapstadse museum nil·t gPwccst zijn!
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r. ::\Icnig schip is reeds op Zuid-Afrika's rotsige
kust i.e plettcr geslagen. Duizenden zijn op die wijze
omgckomcn. :\Ien zou een heel bock vol van die akelige schiphreuken kunnen schrijvcn.
2. Ec>n van de vreselikstc verhalen van die aard is
het vulgL·ndc: - Tn 1552 zeilde l'r ePn grout srhip van Oost Indie naar
Lbsabun. Er waren 220 Pori.ugezen en 400 slaven aan
boord. :\Ianuel de Sousa was de kapitcin. Zijn edele
jonge gade, Dona Lconur was md haar twee zoontjes
hij hem.
3· ln de maand J unie strandde het vaartuig dichi.
bij de rpoed van dP Cmzimvubu in Pondoland. TwcelwndL·rd vijftig j aar lai.Pr zou 'i. PngP1se schip, de Grosvenor, niet vn van dezclfrk plaats op strand lopen.
\'an de Grosvenor hcbbcn de mecstc kinderPn van ZuidAfrika al gelezen, maar van hct portugese schip ht>bben
wPinigen gehoord.
+ HPi. srhip ~loeg daar aan stukken en mecr dan
lwnckrd mensen vPrlorcn hct lcvcn in de branding Die
\\ an·n gdukkigcr dan de anderen, zoals wij zien
zulkn.
:\Ien bcsloot te vod naar Delagoahaai te stappen.
Elk jaar ging cr ecn portugees scheepje van 2\Tozambiquc daarheen om ivoor en goud van de Kaffers i.e ruilen. Zo hooptcn de kapitein en die met hem wa.ren hun
landgenuten daar te v indcn.
5· Wic kan de langP, bittcrc reis al langs de kust
naar -t noorden beschrijven? - :\len lccd aan koude

en dorst, honger en uitputting. :\len at wildl' planten
en ocsters, mossclcn en vis, als die tc vindcn warl'n.
Elkc dag blevcn er cnigcn van het gezdschap achtcr.
6. Dona Leonor gl'drueg zi..::h als Pen lwldin. Zij
was de :del van hct gezdschap, dP opgewekstC' van allen. Zij sprak ltaar man Pn de anderPn dkC' dag moccl in.
\Vcinig wist zij, wat haar nug vuor de deur stond.
7· ~a vier of vijf maanden bcreikten zij Dclagoabaai.
Hclaas! het portugc'se scheepje was kort te ,.(Jren
naar -:\Iozambiquc we<'r teruggq~aan. \Yclk Pen bitterc tcleurstclling.
8. De kapitein vvcrcl half 12ek van drndhcicl en zijn
\Touw verluor bijna alk moecl. Yan cl~.: vde llllmlL·rclen,
die Indie in 't grntc schip verlatL·n haddcn, wan:n cr
slcchts rzo zielcn overgcblewn.
9· Hct ergstc van al was, dat z1j door Pen valse Kaffer schandelik bPdrogen wcrclen. DeLe c·llcnclding was
ltd oppcrhoufcl in die dckn. Ilij gaf vour hun \Tiencl
tl' zijn. Vucdsd wcrd hun \'tJor l'nige dagcn verschaft.
Zij rnsttL·n van hun wrmoeiende reis in zijn kraal nit.
10.
Plotscling veranclcrdc het op1wrhonfd. TTij cisle
hun wapenen op! De Portugezen wart'll tc zwak um
zich te verzcttcn. Zij hadclen geen moed mccr om t•en
nicnwc strijd tc beginncn. De wapenen werdcn hun
dus ontnomen.
II. De listig~.: Kafft·r verclcekle zc tuen in kkine
klumpjl's, die hij naar apartc krakn zond. De kapitein en zijn familie, met nog twint ig anrlcren, nmnclen
t;cn gczclschap. .\1 hnn juwclen !'11 ver;,ier,.,eh·n werckn
zc ontnomcn. Dam·na lict de wr~·dc barbaar ze nit lie
kraal j agcn.
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12. De overige Purtugezen Wl'rden ook van hun
klederen heroofd en hct wocstc veld ingezondcn.
Slechts ac ht Portugezen, vePrtien slaven en drie slavinnen bereikten -:\Iozambique: 25 uit de 66o, die aan
bt:ord waren!
I J.
\Yat zij om trent 't lot van de edde D1 ma Leonor
en de haren wrtddcn, is te pijnlik om np te schrijven.
llongerig L'l1 wanhopig dwaalden zij rond. Eerst stierf
er ccn van de kinderen van honger. De vader liPp als
L'en razende overal nmcl, om wilde plantcn en wortels
vollr ck zijnen te zoeken.
Bij zijn terugkeer vond hij zijn tedere \TUUW en haar
andl'r kind uok dood - dood van honger!
Hij bq.;rud ze - L'll VL·r<.lween in de woe~tijn!

..J.

::\oG EE:\ SC!IlPDREL'K.

r. ln de m,tJ.ml April, I55-}, stiet 1·en anckr pt~rtu
gees sd1ip op eL'n ri! hiJ unze Zuiclkust. Dit gehcurdc
een weinig ten westen van de mond van de Pmtata
rivier.
2.
Er waren 153 Purtugezen L'n ruim 324 slaven
aan boord. In enkcle minuten was lwt vaartuig stuk
gcslagl'n, en vierl'nvijitig PurtugL·zen en ruim hondenl
~lan·n vL·rdnmken in de ruwc watcren. De uvcrigen
hereikten hd strand.
J. \Yat nu begumwn ?
Sommigcn wilden te vod
naar dt' Tafelbaai gaan. Dit plan \\'enl cchtcr afgcstcmd, omdat men bang was vour de HuUentotten .
.\nderen \\ ilden ecn vaartuig buuwen, om later daarmeL' naar Sofala te varen. Ook <lit vourstcl vicl door.
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4· Te kwader ure werd c>r hesloten naar Delagoabaai te stappen. Zij verlieten de kust om te zicn of
cr. ook voedsel bij de inlandse stamm<'n tP krijg<'n was.
Ka vier dagen reizen kwam<'n zij bij een kafferkraal
aan, maar bet ble<'k spovdig, dat de \dlden skchts van
wortds en planten ledden. Het land was dor en wocst.
Er was niets te den, zu te zeggen. Dus kcerden ziJ
naar de zee terug.
5. Langs bet strand zettPn zij de wrmoPiende reis
langzaam voort. Zij led<'n veel gehrek, en <'<'r zij ck
Umzimvubn bPreikten, waren er reeds Pnig<'n bPZ\YPken.
6. Bij de monel van diP rivi<'f hadclen zij bd gduk
welgezinde Kaffcrs tf' vindcn. Zij kregen ook wat voccbd
te koop. Dat gaf wat wrlichting. Ja, het was hun daar
zo aangcnaam, dat twee Portugezen en dertig slaven
er acbterbleven. Zij hadden genoeg van de ZvYare tocht.
7· De anderen gingen vcrder langs de natalse kusi
voorL Te Port X a tal vonclen ze een Portuge<'s <'n. enigC'
slaven, die tot de Sousa's g<'zdschap haclden behuord.
De Portugees sloot zich bij zijn landgcnutcn aan.
8. De verdere lotgevallcn van hd gezdschap kan
men zich wei vonrstellen. De kapitein en nog cen van
de partij wrdronken in de Tugda. Van tijd tot tijd
werden ze door naturellen aangevallen. Gcdurig liden
zc van hun gctal achter.
9· Op 7 Julk kwamcn er slechts zesC'nvijftig Portugezen Pn zes slavC'll bij Delagoabaai aan. Zij zagen er
als gcraamtcn uit. Hun juwC'lPn warC'n voor voedsel
vcrruild, hun krachten uitgcput, ze warC'n mver dt>Od
dan levend.
ro. En nog was 't cindc van hun lijclen nid gekomen.
:\laanden en maanden mncstcn ze op de ongezonde,
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woestl' ku:-t waehtt:n, l'L'r het PL'rtugv:-,L' sclJ.c·c·J~C uit
't noordt·n updaagck.
II.
Eiuddik kwarn vr L'l'n zPil in 't zicht; manr
toen wa:-, hd vour de mL·esten humwr reeds tc laat.
Slvchts twintig PortugezC'n en vier slaven zeilden op
3 Xowmbl r naar Sufala.

5.

EE::\ SCliADL'\V \'X:s \VAT ER KOME~ ZOU.

,Coming events cast their shadow before them",
zegt ('( n engds spreekwonrcl. Dat wil zeggen: men
ziet s<~ms tekens van wat C'r laiPr gebeuren zal, lang
\'llDr dit' gehenrknis plaats vindt.
2
In zckerP zin kan dit spreckwuord up een daad
van twef' engdsc scheepskapiteins toegepast worden.
Zonder het te wden hebben Fitzherbert en Shillinge
zulk ef'n ,schaduw van de tuckomst" op de Tafelbaai
d< 1en vallen.
3· lid gt•heurde ih r62o. In die dagen behoordc de
Kaap en de Tafdbaai aan de naturdlen. De Ncderlancll'rs hadden Lich toL·n nog nid op onze zuidwestkust
gvwstigd. Zij zeilden er vuorbij naar de Oost, even
als de Purtugezen v66r en de Engelsen na hen deden.
+ Er werd wd gewoonlik te Tafelbaai geankerd,
om vers water en vlees op te doen. Vcrder kwam het
cchtvr in die dagen nog nict.
ln r652, zo als elk zuidafrikaans kind behoort te
wetvn, Wl'rd vr voor 't Pl'rst Pl'n kkine kulonic aan de
Tafdbaai gesticht - dour de grotc Jan van Riebcck.
5. :\Iaar wij mocten naar de engdse kapitvins tcrug,
I.
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die onwctencl een profl'tiesr (bad in 1620 aan de Kaap
VPrrichtten.
G. Shillingc kwam n 't Perst aan md vier schepPn.
Ilij was op wl'g naar 't oosten. Kurt daarna licp FitLlwrhl'rt md nog twel' schqwn de Baai binnen. Zo
waren er bij geval zes engelSL' sclwpen in de Tafelbaai.
7· Zij vonden niet minder clan negen grote hollandst'
schepen in de Baai. Dt· Nederlanders hadden in die
dagen bet grootste dL•el van de handel op Oust-lndie in
handen. Yandaar dat er zo veel van hun sclwpen
gcdurig de Baai aandeden.
8. Gdijk licht te begrijpen is, maakten de h(lllandse
L'll engelse officiL'fL'n spoedig kcnnis met dkaar. Zu
kwam het, dat FitzhPTbvrt uitvoad, dat de Nerlerlanders
nog al bdang stelden in de (1mstreken van de Baai.
Ja, hij hoordc ze toen reeds spreken van een plan,
om n 1atN zdfs een kolunie tt' komcn stichten.
g. Dit maakte de eerzucht van Fitzherbert gaandt>.
Hij kreeg grote gedachten. Sl;illinge dedde zijn p1an1Wn en zijn gPe~tdrift. De Hollanders waren niet zodra
nit de Baai, uf clP engelse nflirieren hielden een \'L'rgadering
10.
Op I Ju1ic kwamen L·r eent·nhvintig officieren
bijt:en, waaronder de heroemdC' \Yilliam Baffin zich
ouk hevond. Daar en dan werd beslotcn het land om
de Tafl'lbaai voor kuning Jacobus 1 in bezit tl' nemen.
II.
Op 3 Julic werd er dan ook l'L'n pruklamatic in
die Lin met grote plechtighcid afgelezen en de engelse
vlag W<'rcl op de hekcnde ,Lion's Rump''- een hoogtP
vlak hij het tPgenwoordige Kaapstad
gchesen.
12.
Koning Jacohus had echter de handen zo vul
van andere gn 1te zaken, clai hij dt> vriendl'like (bad

I<)

\':1n Fitzlwrbert en Shillinge nid bekrachtigde. Hij
nam gt·vn nlltitiP van de zaak. Alzo kwam cr van
deze amwksatiP van de Tafelhaai in 1620 niets te rccht.
Dl' sdw.duw vid Pr voor ecn ogenblik -- maar de
werkeliklwid lid· w>g humlerde jaren op zich wachtcn.

(i,

DE HAARLEl\1.

r. \Yat cr torh niet al uit ePn geringe gebeurtenis
:o(lms vuortspruit ! .\Is door Pen toeval werd er ecn
lwlbndse kolunil· aan de Kaap gestirht. Zo zijn er
meer van die schijn bare tuevalligheden in de geschiedvni::; v:m Ianden L'n volken gade te slaan.
\\'onclt·rlik zijn Gods wegcn met de kindl'l'L'n dr>r
menscn!
z. Er ~trandde in 't begin van 1648 te Blauwbergstrand cen schip. 't \Vas een hDllands schip. Het belworde aan de grute ,Verenigde ~ederlandse Oostindivse Kompanjic." Het was de Haarlcm.
W at is er al nid uit die ene gcbeurtenis voortg<>vlocid!
Il•>e we! schakr·ls zijn er niet aan die enc schakel
bngzaam maar zeker gehecht!
3· De bemanning van hct schip moest Ieven, niet
waar ? - Zo gingen zij Cl'll geschikte plaats zoeken
om hutten te bouwen en zaad te zaaien. De beste
plek was tussPn de Tafelberg en de zee. Daar vloeide
Pr l'l'n siruom watf'r. Daar konden er groenten en
graan gewomwn worden.
Dit• plek .was in 't midden van wat vanclaag de
1\aap-,tatl is!
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4. Dv Hollandt'fS hatldcn w<~t tuinzaad van lwt wrak
gen:d. Ze waren 11inke tuiniers C'll spoedig haddt'll ZL'
er ecn net tuintjc aangckgd en aten hun rigen gruenten.
5. Van de Ilottentutten ruilden zc vee in o\·ervloed.
Dus was het lcvcn hun nid zo erg unplcizierig. De
grund bleek vruchtbaar tc zijn; bet klimaat gezoncl rn
aangenaam. Er was s1echis een 1astigt' gast: de l1evigc
zuidoostewind.
6. Bijna zes maandcn hkwn zc daar. Tuen licp
er cen vlout uit I ndie de haai binnen, die ck gL·stranck
rrizigers naar hun vadcrland terughracht.
J. Daarmee zon hnn ,ricnic'' np onze kust echter
niet eindigen. Twee knappc ufflciers van de Tiaarlem,
Lecndcrt Jan,sen en Kicolaas Prout. schreven cen uitvoerig vcrslag van al hun flndervindingen aan de dircktcuren der Kompanjie.
Zij gingcn nog verdcr : zij plcitten ::,terk voor het
stichtcn van ecn vast handdstation aan de Kaap.
8. Hun woorden vondcn wccrklank en in Augustus
roso lws1out het he::,hmr der maatschappij znlk ren
sta i ion aan de Tafclbaai te stichtcn.
9· Enigc sdwpcn wcrden voor dat doel uitgernst.
Toen kwam de vraag: wie zou cr aan 't hoofd der
grote onderneming geplaatst worden? Veel hing er af
van de rechte keuze.
Zou Proot niet de man zijn? -Men vrorg hem, of
hij de zaak onder zijn leiding wilde ncmcn. Necn hij had cr geen lust t(Je : de znidoosters hacldcn hPm
me 1gelik afgrschrikt !
ro. \Vie nu?- \Yacht! er is ePn wakkere clokter,
die ook de toestandrn aan de Kaap gol'd had waargenomen. IIij was sc heepsd(Jkter op ePn van de ~chqwn,
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die de bemanning van de Haarlem van de Kaap naar
Holland terugnamen. Toen hij aan de Kaap vertoefde
had hij zijn ogen goed gebruikt. Hij had ook een vast
geloof in de toekomst ener Kolonie t e Tafelbaai. Boven
al had hij een ijzeren wil en een helder doorzicbt.
Alzo kwam het, dat Jan van Riebeek gekozen werd
om naar de Kaap
te gaan, en op 6
April r652 de Tafelbaai binnenzeilde.De
j onge kolonie groeide
langzaam maar zeker aa n. De kolonisten namen t oe in
getal en na verloop
van jaren verspreidden zij zich over een
grout deel van' ZuidAfrika.
1 2 . De !1-.aart van
ons land is t ans gevuld met hollandse
namen van dorpen
JAN VAN RIEBEEK.
en steden, bergen en
baaien,, rivi:eren en distrikten. Van de Kaap tot Delagoabaai, van de Bergrivier tot~de. Oranje en de Vaal";
in Natal en in Transvaal - overal leest men hollandse
namen .
Welk een lange ketting kronkelt zich van Blauwberg
strand over geheel Zuid-Afrika!
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1.
Vcle mensen in ons land lwhhPn de gewuonte,
om van de ,,gocde ouclL· tijclen" geclurig te spn·kPn.
AI het oude is hun aangenamer dan het nieuwe. \\'at
voorbij is, is ht111 beter dan ·wat heden bC'staaL l\kt Pen
diepe zucht spreken zij met lnm buren L'll \Ticndl'n
over de ,goede on de tijckn".
2. Dat er vet'l goeds in de nude tijtlen was, valt
niet i.e ontkennen. :\Iaar L'r is nok ved in de· nieHWP
t ijden dat prijzcnswaardig is. Het hozp Pn hd goPde
zijn altoos met clkaar gemengd. ~id achtNuit alleen,
maar ook vooruit en rondom ons moeten wij kijken,
als wij onze medemensC'n tot nut wilkn zijn.
J. Een tijd gdeden las ik een buek, waarin de l•>tgevallen van zekere AndrL'W Battle bcschrcvt'l1 staau.
'L Is om ons de haren te herge tc dnt'n rijzPn .
..j. Hij was een cngelsc matrons, die in l'L'll um·lng
met de Portugezen gPvangPn genomen \\ erd. N aar de
gewoonte van die dagen WC'rd hij gedwongen vo•>r dt·
Portugezen te werken. Zo ging hij tegen 't einclP van
de zeventicnde l'euw md ZL' naar de Wt stku::,t van
Znid-Afrika.
5. De Portugczen gingen slawn op onze kusten
halen. Even boven -:\fossamPd!'s zagen zij l'l'n groot
aantal inboorlingen, met wie ze spPeclig cen voordeligc
handel dreven.
6. De naturellen noemclen zich Gaga's en hun opperhoofd heette Gaga. Dczc Gaga's nu warcn dapper l'n
\\Teed en maar al te bcreid om de vreemddingen van
slaven te voorzien. .Zij vingcn ncgPrs bij hunderden,
die zc voor cen bagatel aan dP Portugezen Vl'rrvilden.
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7· Yijf ma<~nden lang dnurde ckZ<' handd in llll'l1Sc'n.
DriP grute vrachten slaven wcnlen naar Portugal gevocrd.
Zo ging hd in ons arm Afrika in de ,gocdc oude tijdcn".
J)c Gaga's warcn menseeters! Zij aten de lijken dvr
negers, die zij in hun gevechten doodden.
8. Toen dL' slavehanddaars cchter voor de vienlc
maal kwamen, was Gaga C'f niL t tc vinden. Hij was
naar dC' binnenlanden vcrtrokkcn.
De PortugczPn, op win~t belust, volgden hem na.
Yijftig man, waaronder ook Battle zich bevond, ma.rclwNden het land in.
q. Ka twec dagcn reizcn kwamcn zij bij cen groot
Kafferkapitein aan. Dezc wilde de gewapende blankC'n
gcbruiken, om zijn Pigcn vijanckn tc gaan bevechten.
De Portugezen hidpcn hem, maar da.arna wilde de
KaffC'r zc niet laten we~trekken, tenzij zij een bunner
bij hem achter licten als borg, cla.t zij weer zouden
terugk< 'men.
10.
DP armc EngPlsma.n WC'rd natunrlik als borg
door de Portu~;ezcn acbtcrgdatcn.
Daar zicn wij dan nu onzc Andrew Battle aileen
gclatPn onder de wildcn van Zuidwcst-Afrika. Een gcweer had hij en wat kruit en lood wcrd hem gegcven.
Ook heloofdC'n de Portugezen hem na twee maanden
WPer tc komen verlnsscn.
II.
De t\vec maanden verliepPn en nicmand daagck
op. De Kaffcrs WC'rden boos, daar zij handel met dP
hlankcn wensten te drijvcn. Andrew Battle liep grout
gevaa.r 't leven te verliezen, daar dC' naturellen hem
in bun woede wilden dodcn. De kapitein was l'chter
gdukkig zijn vricnd, verlustc hem uit de handen zijner
vijanden en gaf hem de vrijhcid.

rz. Battk, die intussen gehoorcl hzul waar Lk (;aga·~
zich ophidden, vluchtte naar hen. Hartdik werd hij
door Gaga verwdkomd. IIij had immPrs l'L·n gewPcr
en kruit en lood. Dat kon van pas konwn! Vanclaar
de grotc \TeugdP over zijn aankomst.
IJ. Vier ma:-tnden bled de Engelsman hij de• Gaga's
woncn, en ,al die tijd", Zl'gt hij, , ,war en zij bl·Lig te
drinken en te dansPn, fcest te vien:n en mensevlees te
den". Er waren nid mincler dan r6.ooo in 't kamp!
Daarna hcgon cL·n tocht van zesticn maanden, \vaarin
de Gaga's links en rcchb ruofden C'n moorddcn.
L.J..
Battle \Wnl gcd\\ ongen om ITH'l' h· wchtl.'n L·n
hij gcdrocg zich zo clappl·r, dat Caga lwm zePr op prijs
steldc. Ja, het opperhoofd heval zijn m•·n:;c·n dL· hlanke
man overal op de tocht op de arml'n tP l.lra~en! Zu
wcrd de matroos door de Caga's lcttnlik en fignnrlik
np de handcn gedraQ"en.
rs. TnPn Werden cle tuvrrdoktcr~ jaloers op hem.
Zijn invloed wcrd tl' sterk. Tiij mcw;,t wq~.
HattlP was maar al tl' hlij om dit hPwl von cle
tow·naars tc gchoorzamL·n. Hij ging naar ell' kust L'll
spnl'dig had hij weer hct gcnl!t cnige blankc· a:lngPzichtcn tc zicn.

8.
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TOVERDOKTI:R.

r. In 't laatstc lwofdstnk hl·bhcn wij van tovl'rdokters gelPzen. Laat (IllS nu n(lg wat bij die wredc en
macbtigc tovenaars stilstaan. Yreselikl' dingen lwbben
er 111 luid-Afrika door de invlnecl van diP mensPn
plaats gl'grepen. \Yat zpg ik?
nu nng f;l'bcnrl.'n cr
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akeligc dingL'll in uns land, dank zij die zogcuaamdc toverdokkrs of rcgenmakers.
2.
De zendelingen doC'n hun hcst de macbt van die
111L'l1Sl'l1 k breken. De regeringcn van de verschillcndc
kolnnil'cn van Zuid-.\frika zijn er ook op uit om ze te
dwarsbomen. ::\Iaar de blijde dag is nog niet aangebmkcn, dat er geen iovenaars en regcnmakers mcer zijn
zullcn. N u nog- gel oven de mceste Kaffers in de tovcrij.
J. Dit blij ki onder andere nit L'en treurige gcschiccknis, dil· in 18gz plaats vond. Onze grote en onpartijdigc geschicdschrijwr, George ::\lcCall Theal, vcrtdt
het in l'l'l1 zijner boeken.
4· Een vromv van Sigcawu, bet PondrJ-hoofd, werd
krank. De toverdokter van het opperhoofd wist tc
zpggcn, dat ::\Ia ::\Iatiwanc de schuldige was. Deze nu
was dl' zuster van een andcr opperhoofd, Pmhlonhlo,
en de weduwe van Sif'cawu's eigen vader.
5. ToL·n Sigcawn kkin was en zijn moeder stiL·rf,
pa~t.e deze \TOUW hem getnmw op. Toch werd zij op
bcvcl van Sigcawu gegrt:>pcn. Zoclanig was de macht
van de tuwnaar zeHs in 't jaar r8gz!
6. Bijna al haar kkderen wenlen haar van 't lijf
gescheurd. Zij werd gc'bonden en op de groncl geworpcn. Tnen Wl'rden er mirrl'n op haar ontbloot
lichaam geworpen om haar tc pijnigen. Zij wrrd aan
de grund zo vastgemaakt, dat zij zich niet vcrrul'ren kon.
7· Als een Romeinst• van onds, zweeg de ondc
\Touw in al haar pijn. Zij liet gc'C'll gduid horen. Zij
erkende gecn schuld, \Yant zij had immcrs nicts
kwaads gedaan.
8. Een ander middd werd tocn bedacht om de
Slilll:O
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ungelukkige te martckn. Zij werd aan Pen lange ~tl,k
vastgemaakt en boven cen groot vnnr gehouden!
9· Toen opcnde zij haar monel Pn zei, dat zij de
schuldigc was.
De tovcrdokter was cchter nog nil'l voldaan. ,Een
hagedis en ccn mol hebben haar in haar boos wcrk
bijt;estaan" - zci hij.
,Waar zijn de hagedis en de mol? Breng zc vuor
de dag!"
(~cen antwoord knn de ou<k \TOll\\' hkrop geven,
\\'ant zij wist nicts van mol of lmgcdis.
Io. N ug dric maal werd zij in driL· dagen tijds hoven
't vuur gcroostl'rd. Zij bad echter nids te vertdl<>n.
Eindelik kwam 't geval ter urL· van l'\'11 agl'nt dl'r
kaapse regering, die de ond1· hddin halldol)(l uit Lk
handen van de toverdokter verluste.
Jr. Zo handeldP dl' blinde, bijgclovig'L· Sigca\\ u ml'l
zijn tromw schoonmoeLkr. Zo martdt de \\Teele heiden
zijn eigen vlees en blued op 't woord van e<>n tovvnaar.
Gehdc families. ja ~anse kralcn, zijn up dl' \n>nkPn
van die 111L'nsen uitgl'rodd.
Het bijgdnof, znwd als hd ~l'll)(Jf, hedt ZIJ!l
martelaren en lwlden!
12. I ndicn hPt bovPnstaamk in r8gz kon gcbeuren,
hoc muet het niet in de ,gocd\.: uude tijdLn" in ons
land zijn toPgcgaan? - \Yic kan de vrecs van gchelP
volkcrcn voor die afschuwelikc toverdokters beschrijven?
Kijk maar naar 't portret van cen hunnPr, als jc clat
ergens in een boek knnt vinden. Van 't honfd tot de
vcwtPn is hij met allcrki viesc dingcn lwhangen. Ook
i:-, hij bunt geschilderd, om hem nog nwcr naar Pl'U
paaiboe liP te doc·n lij ken.
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Als l'r CL'll groie zit'kte onder de mcnsen of eell
als er een ~lL·chte oogst is,
pest onder 't Vl'l' kumi
of de koning zil'k wordt - dan mud de grote paaiboclie voor de dag komL'n. Hij allel'n kan de sL·huldif.;c
aanwijzen. Daartoe hdpen hem de geesten, met \\ie
hij in gemeenschap leeft. Zo ZC'gt hij.
L.j..
,\\'ie is het, die ons bdovcrt ?" - - roept het
volk uit. ,Laat de tovenaar hem of haar aanwijzen,
anders gaan wij allen verloren."
AI hd volk loopt saam. .:\Iannen, vrouwen en
kindl'len zittcn in ePn kring. Daar komt de toverdokter aangestapt. 0 ! wat zid hij er akclig uit !
Huurt ! lnj • pre \'elt ids binnensmonds. ~ iemand kan
hl'm wrstaan, hehalve de geesten. Al prevelend begint
hij nu tc dansen; plotseling staat hij stil en houdt
hij de vuurvinger op iemand gericht !
15. Deze is de schuldige! Weg met ht:m! Weg met haar!
Dikwels werd de ongelukkige dood gemarteld. Gewuonlik wet's de slimme vent mannen of vrouwen aan,
dil' wd vee of ved invloed haclden. N"id zeldcn maaktP
hij zijn persoonlike vijanden up diP wijze van kant. HPt
opperhoufd of de i.ovcrdoktt'r of bPiden hebl1en belang
bij dat vourgewcnclc heksewcrk!
Hoe dankbaar moeten wij niet zijn, dat wij van het
bij~doof der heidcnPn vcrlost zijn !
I:J.
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I.
IIet bijgdonf omkr ell' inbuorlingcn van ZniclAfrika hedt l'ChtC'r ook <'en onschuldigc en kinderachtige zijde. 't Is om tl' bclwn -- indien men n nid

JO

.

om ween(! - als Peter Kolben ons va n de hottentotsgod verhaalt.
z. Deze Kolben was een geleerde Duitser , die in
1705 en daarna in Zuid-Afrika rondreisde. Hij heeft
een boe k over zijn reizen geschreve n, dat zeer lezenswaardig is.
Maar wij moeten naar de hottentotsgod terug.
3· Wat is d at nu voor een ding? - Wel, 't is~nie t s

HoTTEN T OTS DoRP AAN H E T STRAN D
VAN T A FE LB AA I IJOO.

om bang voor te worden. 't I s geen tovenaar of regenmaker of paaiboelie. 't Is een klein diertj e, niet grater
dan de pink van een kind . De hottentotsgod is groe n
van kleur en schraal van lijf, hij heeft vleugels en
oak 'n paar horentj es.
4· Elk kind in ons land heeft he t diertj e gezien.
Gelee rde mensen noemen het manti s ('t L atijn voor
,profeet " ), omd at de Hottent otten er zoveel eerbied
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voor betoonclen. Gewoonlik wnrclt hct eenvoudig de
hottentotsgucl gl'naamd.
s. \Yaarum dan? - Dat zullcn we uit de> pen van
Peter Kolben nu vernemen. Hij schrijft als volgt :
De Hottcntott.cn verc·rc>n dit diertje als een god .
.\ls bet in c>cn kraal te land komt, wrgadercn de bcwoncrs der kraal zich er om been. Zij zingen en clanscn
van vrengclc>. Bocgoe poeder wordt er over de kraal
gcstrooicl. Twec vette schapen worden als clankoffer
geslacht.
6. Zij geloven, dat het insckt ze voorspocd en zegen
voorspdt. Zij dcnken, dat zij gereinigd zijn door de
genadige tegL·nwoordighcid van het diertje. Gaat hd
bij geval op ccn van hen zitten, dan wordt zulk ccn
persoon als een lwilige vereerd. Overal roncl wordt de
blijde tijding vcrspreid. De vctste os wurdt geshcht
tPr ere van diP gebeurtenis.
J. Geen Hottentot zal ooit dat dicrtje tergen of
bczcren, zvgt Knlben vcrder. En dan vertelt hij ecn
aardig geval van een duitse jongcn.
8. Die j nngen speclde eens bij een kraal die ht bij
Kaapstad, toPn er plotseling cen hottl'ntotsgocl op het
toned kwam. De Hnttentotten liepen allen naar hct
cliertj e om hct te vereren. De j ongcn' trac httc weer het
dicrtje te vangen.
9· Daar kreeg hij het insekt werke lik bc>et!
De !Iottentotten begnnnen tc schreeuwcn van angst.
De kleine Duii.scr ·wist niet wat er gaandc was.
,Wa.t gaat hij er mee doen? Zal hij het doden ?"
riepen de zwarten c>lkandcr toe met vreze en beving.
10.
De kleine jongcn begon ze toen te tergcn. Hij
deed also£ hij bet ding wilde dodcn. Als gekken spron~
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gen de zwarien rond. Zij liepen naar hem en smee~ten
hem om het toch niet te doen. Er zou een groie vloek
op hen allen vallPn, als dat gebeurde, gilden zij uit.
II. Toen liet de kleine terggecst het diertje los en
de IIottentotten juichten en dansten van verrukking.
Zij omringden hun ,god" om hem te eren, vast
gclovend, dat zij van een groot gevaar gered waren!
Zo vcrtelt ons Peter Kolben.

IO.

WILDE DIEREN AA~ DE KAAP.

De tcgenwoordige inwoner van Znid-Afrika kan
zich geen dcnkbceld vormen van de menigte wildc
diPren, die er vroeger overal rond in ons land te zien
warcn. Men moet tans benoorden de Zambezi gaan,
om enigszins cen gedachtc te krijgen van de massa's
wild van allcrlei aard, die wij in de ,goede oude tijden"
hadden. Vooral de roofdieien hebben natuurlik Pen
grote rol in die dagen in onze zuidhoek gespeeld.
2. Jan van Ric beck schreef een dagboek, waarin hij
gcdurig van gevaarlike lceuwen vertelt. Zij schuilden
in de bossen en klipscheuren rondom de Kaap. 's N achts
vooral had de wakkere kommandeur \'eel last van die
Ieeuwen. Zijn groentctuin werd gedurig door de Iastige
bezoekers beschadigd. De schaapkralen wcrden tclkenmale bezocht.
2.
Op 'n morgen, bijvoorbeeld, zag onze kommandeur
vele sporen van wilde dieren in zijn tuin - en kort
daarop sprong er een grotc lceuw geen vijftig ireden van
hem op. Gelukkig licp de leeuw kalmpjes en statig naar
de Tafelbcrg, zonder Van Riebeek te naderen.
I.
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4· Bij een andere gelegenheid - zo verhaalt het
dagboek ons - reden er een partij Hollanders op een
wagen naar Rondebosje, dicht bij Kaapstad. Een
magere, oude leeuw wilde op de heldere middag een
van de paarden tot spijze hebben. Geen vuurwapen bij
zich hebbende, moesten de mannen in de wagen het
dier met stokken en een woest geschreeuw afschrikken.
5· In de nacht wist diezelfde leeuw de kraal binnen

DE MoEDERKERK TE KAAPSTAD.

het fort te bezoeken en twee man te wonden, eer hij
doodgeschoten werd.
Zo ging het in de dagen van Jan van Riebeek te
Kaapstad toe !
Vroegere reizigers zagen oak wel zeekoeien zich in
een moeras in 't midden der tegenwoordige Kaapstad
vermaken!
Dat moeras was ongeveer waar 't huidige Kerkplein,
vlak achter de grate hollandse kerk te Kaapstad, tans is!

6. De hekende goeverncur Simon van dcr Stel had
ook een kluchtige ontmoeting met een wild dier op
zijn reis naar N amaqualand in 1685. 't Is \vel om te
lachen als men hct verhaal in Thcal's wcrken kest.
7· Het gczclschap bcstond uit Simon van der Stel
met drie slaven als persoonlike bedienden, 56 Europeanen, 46 drijvers en }eiders van de wagens en een
aantal IIottentotten. Er waren cr niet mindcr dan
vijftien \Vagens, acht karrcn, bcnevens een koets,
waarin de goeverneur zich bcvond.
8. En toch werd de gocverneur bijna door ecn
neushoorn doodgetrapt!
Het was nabij de Piketbergen, dat het ondicr onverwachts op hct gezc:lschap aftuimelde en lijnrecht op de
koets van de goevcrneur stormde. Zijn Hoogheid sprong
uit het rijtuig en werd door ht't monster achtervolgd.
9· Toen eerst knalde er ecn kogd, die het bcest
wcl geen kwaad deed, maar in elk geval van koers
deed veranderen.
N u komen enige paarderuitcrs aan de beurt. De
rinoceros stormt tussen hen in en zij storten holderdebolder van hun pam·den af. Gclukkig is de ncushoorn even bang voor de tweebenige schcpscls, als dcze
voor hem --- zo laat hij ze ongehindcrd op de grond
liggen.
10.
In volle vaart holt hct beest met de staart omhoog ecn heuvel op. Pocf ! paf! dreunen de geweren
van aile kanten, maar onze neushoorn rent ongcdeerd
voort en verdwijnt over de heuvel, die hedcn nog
,Rhenosterrug" genoemd wordt.
II.
't Is natuurlik de \Tees vuor bet onbekcnde,
dat hct gezelschap zo onthutste. Zij haddcn stellig nog
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nooit een rinoceros gezien. Ook kwam het beest geheel onverwachts op ze a£ - vandaar het kluchtspel
van Rhenosterrug !
rr.

UrT VAN REENEN's JOURNAAL.

r. Op 4 Augustus, 1782, verging de Grosvenor,
een engels schip, niet ver van de plaats waar het
portugese schip met Dona Leonor in 1552 strandde.

HET WRAK VAN DE GROSVENOR.

Bijna al de passagiers kwamen veilig aan wal, maar
weinigen bereikten de Kaap. Hun lotgevallen heb ik
reeds in ,Een zuidafrikaans leesboek" beschreven.
2 . Twee j aar daarna ging een partij boeren, op last
van de kaapstadse regering, om te zien of er nog van
de passagiers of de bemanning van het schip ergens
t e vinden . was. Niets werd echter do or deze eerste
ekspeditie uitgericht.

3. In 1790 werd een tweede tocht met hetzelfde .
doel ondernomen. Jacob van Reenen werd aan 't hoofd
dezer partij geplaatst. Nog twaalf boeten en enige
Hottentotten nam hij mee.
·
Gelukkig heeft van Reenen van dag tot dag iets
omtrent zijn reis aangetekend - iets zeldzaams in ons
land. Hoeveel nuttige boeken zouden wij niet gehad
hebben , indien er meer dagboeken door onze grote
mannen en vrouwen geschreven waren !
4· Laat ons nu op 'n paar bladzijden uit van
Reenen's journaal ]etten. Ze zijn nog al merkwaardig
en aandoenlik
,Op een hoogte gekomen," zegt hij, ,zagen wij verscheidene dorpen van de Hambona's. Deze naturellen
zijn helemaal verschillend van de andere Kafferstammen.
Ze zijn geelachtig van kleur en hebben lang, gro~ haar.
Wij zonden vier man naar. hun opperhoofd, Kamboosa,
met een stuk koper en wat kralen.
5. ,Later kwamen vijf van de Hambona's naar onze
wagens en vertelden ons van een dorp met ,bastaard
Kristenen' in onze nabijheid, Zij zeiden, dat die mensen
van schipbreukelingen afgestamd waren.
,Wij reden naar dat dorp en vonden, dat de mensen
werkelik van blanke oorsprong waren, en gedeeltelik
ook van slaven en Oost-Indiers afstamden.
6. ,Wij ontmoetten er ook drie blanke oude vrouwen,
die zeiden dat zij zusters waren en als kleine kinderen
op de kust gestrand waren.
,Zij wisten echter niet van welke natie zij afstamden.
Wij boden aan, ze met ons op onze t erugreis mee t e
nemen, en ze schenen heel blij om dit te horen.
7· , Bij onze terugkeer, echter, zeiden de oude
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vrouwen, dat zij liever wilden wachten, totdat zij hun
graan geoogst hadden ! - Later zouden zij gaarne met
haar geheel ras, bestaande uit vierhonderd zielcn, van
haar tegenwoordige woonplaats willen vertrekken.
,De oude vrouwen schenen zecr geroerd, toen zij
voor 't eerst ·weer mensen zagen van dezelfde kleur
als zij badden."
8. Van Reenen vertdt ook van een ontmoeting met
een olifant.
Een grate olifant kwam dicbt bij de wagens. Zij
vum den op hem en kwetsten hem meer dan eens. Hij
vid tweemaal, maar stand weer op en kroop in een
dicht doornbos.
9· l\lenende dat het dier dodelik gewond was,
gingen Tjaart van der Walt, Lodewijk Prins en
Ignatius Mulder naar de plek waar het zich verborgen
had. Onverwachts kwam de olifant voor de dag. In
een oogwenk kreeg hij Prins, die te paard was, met
zijn snuit beet, rukte bern af - en trapte hem dood.
Toen doorboorde hij bet lichaam met zijn slagtanden
en wierp hij bet wei dertig voet van hem af!
ro. De andere jagers wicrpen zich van hun paarden
af en sprongen bet bos in. De olifant achtervolgde
toen Van der Walt's paard en keerde daarna terug
naar hct lijk van de arme Prins.
rr. Nog ecns "erd er op het woedende dier geschoten. \Vederom wcrd hij gewond ennog eens gewond.
Voor de tweede maal verdween hij in het bos. Toen
Van der Walt en zijn makkers echter bezig waren om
een graf voor hun ongelukkige rcisgcnoot te delven,
kwam de olifant voor 't laatst op het toncel.

12. De boeren maakten zich weer gauw uit de
voeten en de kwaadaardige en taaic olifant bled alleen
op hct sla.gvcld.
Terwijl hij echter bij het lijk van Prins stond, gaf
van der Walt hem nog een kogel op honderd tredcn
afstands. De anclerC'n schoten ook en eindelik bczweek
het gcvaarlike monster.

12.

LE

V AILLAXT

OP REIS.

r. In 1780 landde er een lcvendigc en gcleerde
Fransman op onzc kust. Hij kwam naar Zuid-Afri.ka
om wat rond tc reizcn. Van 178o tnt 1785 bleef hij
in onze zuidhock en vclc hoeken vol hecft hij over zijn
reizen en avonturen gcschreven.
z. Deze reiziger hect Le Vaillant en dat hij prettig
en goecl schrijft, valt nict tc ontkcnncn.
;). Ecrst reisde hij Iangs de zuidoostkust naar de
Knysna, "Citcnhage en vcrder het Kaffcrland in. Hij
kwam natuurlik met onze hcroemdc Knysna-ulifanten
in aanraking.
Omtrent zijn eerste ontmoeting met die dicrcn schrijft
hij als volgt :
4· ,Op 't spoor cl<.:r olifantcn afgaand, kwamen wij
hij ecn opene plck in hct bos. Ecn mijncr Hottentoiten
heklom een boom, om beter rondom zich te kunnen
zien.
Kort daarop gaf hij ons cen tekcn, dat wij
stil moesten zijn.
5· .,Tocn kwam hij weer af en wij hicldcn raad
hoc te hanclelcn. Hij lciddc mij door het bos, totdat
wij zo dicht bij de olifantcn warcn, dat i.k ze als 't
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ware kon aanraken. Toch zag ik ze in 't begin niet.
Ik keek immers vcel verder van mij at, dan waar de
dieren warcn.
,Daar zijn ze ! Daar !" iluisterde mijn Hottentot mij
ongcduldig in 't oor, maar ik zag al over ze been. Ik zag
wat ik grate, vale rotsblokken meende te zijn, meer niet.
6. ,Eindelik vverd mijn oog door een licbte beweging in die vale massa's getroffcn. Tegelijkertijd draaide
een van de olifanten zijn kop om en. . . . ik liet deze
kan,s niet voorbij gaan. Ik mikte met mijn groat gcweer
op 't midden van zijn voorkop en bet grate dier zonk
dood ter aarde.
7· ,Dit was echtcr nog maar bet begin van de pret.
Het spulletje zou weldra vcel levendiger worden.
,Zo wat dertig olifanten werden door mijn schot
verschrikt en vluchtten naar aile zijdc11. Ik loste vvecr
een schot op een hunner, die dicht bij ons voorbij liep.
Hij werd zwaar gcwond en wij zetten hem achterna.
8. ,\Vij vuurden gedurig op het gewonde dier.
Somtijds viel bet, maar bet stand telkens vveer op.
Eindelik keerde de gewonde olifant zich woedend om.
\Yij gingen op de vlucht, maar mijn roer woog dcrtlg
pond en 't ging maar bezwaarlik om weg te komcn.
Het dier was mij te gauw en kwam al nader naar mij toe.
g. ,Wat nu gedaan? - Ik wist geen andere raad,
dan mij acbter een grote, gcvallcn boomstam te werpen.
,Pas was ik in mijn schuilplaats, tocn het dier over
de stam sprong - zonder mij te zien !
ro. ,Intussen maakte mijn volk zulke en gcraas,
dat het dier stil stond om te luisteren. Ik bleef doodstil
liggen. De Hottentotten riepcn naar mij van alle kanten,
maar ik was te voorzicbtig om een geluid tc maken.
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,Mijn zwijgen bracht mijn volk tot wanhoop. Zij
gildcn nog harder en erger dan te voren. Daarop werd
de olifant beangst en liep haastig terug, nog eens over
de boomstam springend.
II. ,Geen zes treden van mij af deed hij het, zonder
mij te zien!
,Toen hij een goed cind voorbij was, sprong ik op
en zond hem nog een schot achterna. Ret dier verdween echter voor goed. in het bos."
IJ.

EEK VASTBERADE~ MA~.

I.
Van tijd tot tijd vertoefde onze franse reiziger
te Kaapstad. Hij was een groot \Tiend van meer dan
een hoge ambtcnaar der nederlandsc Oostindicse kompagnie. Zo hoorde hij 't C<'n en andcr van de hollandse
kolonisten, dat hem nog al boeidc.
2.
Zo verhaalt hij onder andere van zekcre Staring,
een Hollander, die zich heel kranig aan de Kaap geclroeg.
Er was een dcens schip in de baai in tijd van oorlog
en men had reden te vermoedcn dat er ammunitie voor
de vijand aan boord was. \Vie die vijand was, komt
er niet op aan.
J. Staring had bevel over de ankerplaats en meende,
dat het zijn plicht was, zeH het schip te gaan onderzoeken. Hij ging met dat doel aan boord.
~auwcliks, echter, was hij op 't deens schip, of de kapitein gaf bevel het anker te lichten. Hij wilde de zce in!
4· Staring was hem cchtcr voor. Op een afgesproken
tekcn, door Staring gcgcven, clrcunde de westelike
batterij los. De kanonkogels vlogcn om 't schip.
3. Tevergeefs vaart dP Dl'en tegcn hPm uit. Tever-

VOORNAAMSTE KAMER IN EEN BOEREWONING, IOO JAAR GELEDEN

(volgens een oude tekening).
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geefs dreigt hij hem aan de mast t.e binden en alzu
aan de kogels van 't fort bloat te =tellen.
De mueclige Staring wil geen sein geven om het vuur
van de batt.erij ie doen ophouden. Ja, hij gee ft. weer
hetzelfdc scin als te voren en het vuur dcr batterij
verdubbelt in kracht.
6. Toen werd hei scheepsvolk woedend. Staring
werd aangevallen, mishande ld en a an de mast vastgebonden. Maar hij lacht ze uit en spot met hen.
,Gij weet niet wat gij doet", zeide hij : ,Ziet ge dan
niet, dat de kogels op mijn bevel komen en mij dus
geen Iced zullen do en ?"
7· Zijn blufferij werd gelukkig bewaarheid. De kogels vlogen om hem heen, maar hij bled ongedeerd. Het
schip, integendeel, wercl zo geducht beschoten, dat het
spoedig onder de gevaarlike batterij moest gaan ankeren.
8. Staring had de strijd gewonncn; en later bleek
het dat het deens vaartuig wel degelik een smokkelaar
·was. Zo vertelt de Fransman ons in elk geval.

I..j.

,ROODE ZAND'' BAKE::\S.

Roode Zand is de cerste naam, die men aan het
distrikt Tulbagh gaf. IIet tegenwoordige Tulbagh heettc
,Roode Zand" ten tijdc van Le Vaillant. Hij vertelt
ons het volgendc gevC'l in vcrband met zijn bezoek
aan dat decl dcr Kaap-Kolonie.
2. ,lk trad op ecn middag een boerewoning binnen", zegt hij. ,De hitte was groot en ik had rust van
node. In de kamer, die ik intrad, vond ik een jong
mcisje. Tk groette haar. Zij zei, dat haar vader en
I.

mocder van huis waren, maar WPldra WCC'r terug
zouden zijn.
3. ,lk kon nict bcgrijpcn, dat zij hun wnning op
de warmste tijd van de dag vcrbten hadclPn.
,Waarom zijn zij uitgegaan ?" vrucg ik haar. ,\\'ij
hebben van morgen", antwoorclcle zij, ,hericht gckregen dat icmand op onze grond een baken geplant
hcdt. De tijding hceft uns zeer untrust. Dns zijn mijn
ouders naar de plaats zclf gegaan, om de zaak te
onderzoeken."
..J-. ,,Ik begrccp niet wat een baken of paal in de
grond gcplant bctehnde. Ik zag cr niets in om de
goedc licden tc ontrustcn en in de vrcselike hitte tc
doen uitgaan. In mijn unnozelhPid bood ik haar aan
die paal zclf tc gaan uittrckhn, als haar oudl·rs die
niet gevonden haddcn. Wat de ene vourbijganger kon
plantcn, kon de andere wcl uitrnkken, dacht ik.
5. ,Hct mcisjc antwoordclL', dat zulks noch van haar,
noch van mij, nuch van iemand ander~ afhing. Haar
vader zou cr mij wd allPs van wrtdlen, als hij thuis kwam.
6. ,Weldra waren haar ouders terug. De va<.ler prces
zijn docbter, dat zij mij opgeh()uden had. De moeder
bcwees mij allc mogdikc bdrddlw<.len. \Vij gingc·n aan
tafel zittcn en gullc vrolikheid heL·rste er gedurende
de maaltijd. De bakenzaak was gelukkig gcschikt Pn
elkecn was voldaan.
7· ,Ik wachttc geduldig op de grote historic van de
bakens. DP gocde lieclcn zijn langzaam in 't wrtcllenhet vcrhaal kwam hierop nccr: -8. ,Gij moet wetcn", zei de vader, ,dat hicr in dit
land hct zicn en het in bezit nemen van grond omtrent
dczelfde zaak is. Als ccn inwoncr van de Kaap een
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plaats begcert, doorreist hij verschillende streken om
goede grond te zocken. IIeeft hij cen stuk grond naar
zijn zin gevonden, plant hij er een baken op. Daarmee
geeft hij te kennen, dat hij van de grond bezit genomen heeft. Dan keert hij naar de Kaap terug en
vraagt hij de Regering verlof om wettig de plaats op
zijn naam te krijgen.
9· ,Gewoonlijk wordt dit toegcstaan. - Daar zulk
een plaats, echtcr, dikwc>ls een "ierkante mijl groot is,
gebeurt het soms dat er rnoeilikheden ontstaan. Bij
vergissing, of ook wel met een kwaad oogmerk, wordt
het baken op het land van iemand anders geplant.
In dat geval komt er soms een lang proces van, dat
gehele huisgezinnen in armoede stort."
ro. ,Het gezond verst and der volkplanters, echter",
voegt de Fransman er bij ,brengt zulke zaken soms
heel gauw in orde. Zo ging het ook die dag te Roode
Zand"
II. Tnt zo ver volgen wij de schrijver. De vraag
komt onwillekeurig in ons op: wie zou niet graag nu
nog zijn baken in de grond van Zuid-Afrika willen
steken, in de zekere verwachting van aldus grondbezitter te mogen worden?

rs.

EEN ZO='<DERLINGE JACHT.

I. Le Vaillant reisde ook naar Namaqualand en
nog verder noordwaarts langs onze westkust. Hoort
eens, wat hij van een zijner jachtpartijtjes in die delen
verteli. 't Is een zonderlinge soort j acht, voorwaar!
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2. Ik had vecl voedsel voor mijn menscn nodig,
(schrijft hij), en hct ging maar moeilik de bokken
onder schot te krijgcn. In deze moeilikheid beloofde een
opperhoofd mij te hclpen, indien ik op zij1t wijze wilde
gaan j agen. Hij zou mij dood op mijn gemak meer wild
doen schictcn, dan ik met mijn gehele gezelschap in ecn
maand nodig had. Ik meende, dat dit slcchts snorkerij
was, maar liet mij toch a verhalen om zijn raad te volgen.
3· Des andercn daags v66r zonop zond het opperhoofd vijftig van zijn volk op de heuvelen en hoogten,
om hct wild op te j agen. Tegen de middag kwam ccn
hunner hem berichten, dat er vcrschillcnde trocpen
bokken bijccn gedreven \varen, die wclhaast in de vlakte
•zouden afdalen.
4· Het oppcrhoofd vertrok terstond met mij naar
de vlakte. Hij plaatste mij bij cen nauwc pick in de
vallei, waardoor hij verwachtte dat de gehclc trocp
bokken trckkcn zou. In dezc verwachting werd hij dan
ook niet tclcurgesteld.
5. Niet lang waren wij daar of wij zagcn stofwolken
van de kant dcr heuvclcn oprijzcn. Hoc nader ze naar
ons tockwamen, hoc groter schenen de wolkcn te worden.
6. Toen zei hct opperhoofd, dat ik plat op de grond
moest gaan liggen, met mijn aangezicht tegen de aarde,
zoals hij zelf ook deed. En in die vreemde houding
wachtte ik de uitslag van de jachtpartij in stilte af.
J. De bokken kwamcn aan zo sncl zij lopen konden.
Zij liepen zeer dicht bij ons voorbij. Onzc houding was
zo onschuldig, dat wij ze nict van kocrs deden verandercn.
8. Tocn er omtrcnt duizend bokken ons voorbij gestormd waren, stond het opperhoofd op Pn begon ze met
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pijlen te beschieten. Ook zci hij tegen mij, dat ik maar
vuren kon.
9· Ik begreep wel dat de bokken, eens in beweging
zijnde, niet liL.ht van richting zoudcn vcranderen. Ik
begrccp ook dat de \Vilden ze zonder gcraas met hun
pijlcn konden ncervellen. :\Iaar mijn geweer, mecnde
ik, zou zulk ecn lawaai makcn, dat zij ervan schrikkcn
en omzwenken zouden.
ro. Mijn bekommernis blcek echter ongcgrond. Ik
schoot in alle richtingen ; ik velde de bokken neer naar
hartelust; maar de troep bleef voorttrekkcn als te voren ~
De vrecs deed ze slechts des te sncller in dezelfde
richting voorthollen.
II. lk 5choot zonder ophouden. Dikwijls vclden
mijn kogels verscheidene bokken tegelijk. Ik kon nooit
missen. Honderde en nog eens honderde kon ik die
dag gPdood hebben, als ik er lust toe had. Maar ik
hield op met schieten, toen ik meende genoeg voedsel
voor mijn gezelschap te hebben.
Zo schrijft de geestige Le Vaillant in zijn boek over
Zuid-Afrika.

16.

0XGELUKKEN OP ZEE.

r. In r8IS verongelukte een engels schip, de Armiston,
op onze zuidkust. Het schip was op weg van Ceylon
naar Engeland. Lord :\Iolesworth en zijn vrouw en
kinderen waren aan boord, alsmede vele passagiers
officieren, soldaten, vrouwen en kinderen.
z. Op 30 l\Iei was de kapitein verplicht in een hevige
storm en hoge zee het schip op de kust te sturen. Hij
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hoopte op die wijze het !even der mensen te redden,
maar hij vcrgiste zich deerlik. Tegcn acht uur in de
avond slocg het vaartuig aan stukken in de branding.
Slcchts zes matrozen uit de 350 zielen, die er aan
boord waren, bereikten het land !
3· Verbeeld u het toneel, dat het strand de volgende
morgen opleverde ! Overal rond lagen de lijken- ook
die van Lord en Lady ::\tlolesworth, van de kapitein
en van de kleinen. De zes geredden bcgrocven de doden
en bleven daar tot 14 J unie.
4· Toen werden ze door zekere Jan Zwartz, een
boerezoon, gevonden. Deze was op de jacht uit, en
bracht ze naar zijns vaders waning. Daar werden ze een
week lang goed verzorgd, eer zij naar Kaapstad gingen.
5. Het was in de nabijheid van Kaap Agulhas dat
de Armiston strandde. ~iet minder dan 331 lijken
werden op de kust gespoeld en aldaar begraven.
6. Niet lang te voren was er ook een ander engels
schip dicht bij diezelfde kaap vergaan, - maar op
een gans andere wijze.
7· Het schip was met olie en wol beladen. Ongelukkig was er van de olie hoven enige balen wol gepakt,
en op de een of andere wijs drupte er van die olie op
de wol en ontstond er een brand onder in 't. ruim van
't schip. Dit werd tegenover Kaap Agulhas ontdekt.
8. De kapitein deed zijn best de ,Vals Baai" te
bereikcn met zijn brandend vaartuig; maar de wind was
hem tegen. Hij moest weer tcrug naar Kaap Agulhas.
J a, hij moest die Kaap voorbij zien te komen, want
ten westen er van was de branding te groot en het
·strand te rotsig om 't schip op wal te sturen.
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g. Welk ern angst heerste er aan board! De bemanning wierp gedurig emmers water op het dek, dat
ondragelik warm began te worden. De nacht daalde
en de verschrikking steeg ten toppunt.
10. Eindelik werd de hitte aan boord te groat voor
de passagiers. De kapitein liet de grate boot loshakken
en al de passagiers en het scheepsvolk, beha.lve twee
man, er in ovcrbrengen. De boot werd door cen touw
aan het gedoemde schip gehecht en voortgeslcept, terwijl de dappere kapitein met zijn twec trouwe helpers
het schip bestuurde.
II. 0! als het schip tach maar om de geva.arlike
Ka.ap Agulhas kon komen, cer het te laat zou zijn!
De wind woei van het zuidwesten ; als zij om de kaap
waren, zouden zij ten dele beschut zijn en mogelik in
veiligheid kunnen landen.
12. Denk aan die worsteling tegen vuur en zee !
Wie zal het winncn? - De inwendige vlam, of de
Kapitein op het dek?
13. Goddank! tegen het schemeren van de morgen
zeilde het schip om Kaap Agulhas de Struisbaai binnen.
Het was oak hoog tijd. De vlammen braken juist
toen door het dck benen, en de kapitein en zijn twee
helpers moesten zich in de boot werpen om bet leven
te behouden.
14. Het touw \Verd doorgehakt en hct schip gleed
in lichtelaaie vlam vooruit. Allen kwamen veilig aan
wal, terwijl zij in de verte het brandcnde schip als een
gloeiende komeet zagen verdwijnen.

~......
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IJ.

DE LANDING DER ,SETTLERS" VAN 1820 .

I.
Een van de edelste en beroemdste mannen, die
met de ,Britse Settlers" van 1820 te Port Elizabeth
landde, was Thomas Pringle. Deze was het, die in 1824
de eerste zuidafrikaanse krant onder brits bestuur uitgaf.
2. De naam van het blad was ,The South African
Commercial Advertiser", en het werd
op 7 J anuarie te
Kaapstad uitgegeven. Het duurde
niet lang, echter,
of Lord Charles
Somerset, de Goeverneur, belette de
verdere uitgaaf van
't blad. In die dagen was er nog geen
vrijheid van drukpers in ons land. De
Goeverneur wi:lde
niet, dat de politiek
der regering in een
nieuwsblad zou beLORD CHARLES SOMERSET.
oordeeld worden.
3· Pringle, met zijn bekwame medewerker, John
Fairbairn, had het dus maar zwaar. in die dagen. Hij
streed voor de vrijheid der pers. Hij offerde zich voor
die edele zaak open leed veel schade, maar kon zijn
doel niet bereiken. Teleurgesteld ging hij toen naar zijn
vaderland terug.
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4· Laat ons nu een paar stukken uit zijn belangrijk
boek over zijn komst naar, en zijn verblijf in ZuidAfrika vrij vertalen. Z6 beschrijft hij zijn eerste kennismaking met Port Elizabeth, in r8zo, toen hij er aankwam.
5· Het was een levendig en merkwaardig toneel.
Random ons, aan de westzijde van de grote Baai,
lagen er tien of twaalf schepen voor anker. Zij war en
pas aangekomen met emigranten, die nog meestal aan
boord waren.
6. Recht v66r ons, op een heuveltje een paar honderd
treden van bet strand, stond een klein blokhuis, Fort
Frederick geheten. De tenten der officieren warcn op
de hoogt.en dichtbij te zien.
7· Aan de voet dezer hoogtc'n waren cr vier of vijf
huisjcs, die tot kantorcn dienden voor de ambtenaren,
die de zaken cler emigrantC'n moesten regelen. Tusscn
die gebouwtjes in en overal rond gcstrooid lagcn cr hopen
gerecdschap voor de lanclbouw en andere doeleinden,
alsook ijzerwarcn van allerlei aard. Tegen kostprijs
werdPn die goederen aan de Settlers vcrkocht.
8. Zo wat cen kwart mijl oostwaarts lag het kamp
der cmigrantcn, tussen de zanclduinen aan de zcc en de
henvcls in de achtergrond. Bijna duizend zielcn waren
daar in de ten ten, maar dag aan dag ging er een lange rij
osscwagens naar het binrtenland - wagens vol mannen,
vrouwen en kinderen, die ecn nieuw tehuis gingen zoe ken.
g. Het kamp werd echter nooit ledig, daar de stroom
van de schepen nog sterker was dan die naar de binnenlanden.
ro. Het was een lcvendig en fraai toneel, dat wij van
ons schip zagen. De schoonheid van het geheel werd
verhoogd door de bosrijke hoogtcn bij de Zwartkopsrivier

en de prachtige toppen van de Zuurberg in de verte.
II. Voor ons, die ons land verlaten en alles aan
deze onderneming gewaagd hadden, was het een onvergetelik gezicht.
I2. Tot zo ver de heer Pringle. Wij zien dus duidclik, hoe bet in r82o te Alagoabaai toeging. Port
Elizabeth werd toen geboren. Grahamstown bestond
nog niet. King \Villiam's Town, Qucenstovvn, Cathcart,
Alice, Bedford, Glen Lynden en East Londen- en nog
vele andere plaatsen in de oostclike delen dcr KaapKolonie - wa.ren alle de vrucht van deze landing der
britse Settlers.
Zij ook, evenals de Nederlanders v66r hen, hebben
woest land bewoonbaar gemaakl cn woestijnen in paradijzen omgetoverd.

r8.

EEx

,NAlTWE ONTKO:\llNG".

I.
ln 't bock van Pringle verschijnt er ook een brief
van zijn vriend, Luitenant J. Moodie, die nog allezenswa<>rdig is. :Moodie woonde destijds aan de Groote Visch
Rivier en schreef als v olgt aan Pringle: 2. Een van mijn knechten bracht mij bericht van
een grote troep olifanten dicht bij ons kamp. lk ging
terstond uit om aan de jacht deel te nemen. Een
aantal jagers waren reeds in 't veld en ik ho01·de ze
in de verte vuren.
3· Terwijl ik in de richting van de jachtpartij liep,
hoordc ik de takkcn dicht bij mij in 't bos "kraken. Hct
was aan de oevers van de Gualama rivier.
4· Spoedig kwam cr een groot wijfjes-olifant met

IN GROOT GEVAAR

(volgens teekening .i n Luit. Moodie's bock).
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driL· kleinere dieren uit het hos. Zij kwamen recht op
mij af. lk was in een opene plaats en wilde mij niet
aan een schot wagcn. Schoot ik mis of trof ik de
o1ifant nid dodclik, dan kon het met mij slccht ailopen.
5. Ik week dus snel een weinig uit de koers, die de
dit:ren namcn, in de hoop dat zij mij nict zicn zoudcn.
Hicrin had ik mij echter bedrogen. Zij licpen mij achtcrna! Zij licpen zo gauw, dat ik zc onmogelik kon
ontvluehtcn.
6. Ik det·d mijn best de rivierwallen tc bereikcn,
waar cr grote klippen waren urn achter te schuilcn. Dat
kon ik echtcr niet doen. De olifanten warcn mij te
sncl. Tuen ik nog vijftig passcn van de rivier was,
warcn de woedende diercn twintig passen achter mij.
Het wijfje stormde in 't midden, dC' twee kleincn licpen
n:·chts en links van lmar. Hd geschreeuw der diercn
was verschrikkelik. Zij wilden mij verpletteren.
J. \Vat nu tc docn? - Ik mocst tcrstond handelen.
Ik keerde mij om en legde aan op bet grootste dier.
Ongelukkig weigerde mijn geweer! Het kruit was
wat klam geworden. Ik was op bet punt het gcweer van
mijn schouder weg te nemen, toen het schot afging.
8. De kogel raakte de kop van het dier maar eventjes aan en ik dacht dat mijn laabte uur gekomcn was.
Ik viel ter aarde - hoc hct kwam, wcct ik nict. De
olifant wilde mij met haar slagtand doorboren. Gelukkig
had zij er maar een! Zij miste haar doel en ploegde de
grond gcen duimbr<'edte van mijn lichaam open.
g. Dat was een ,nauwe ontkoming". :\Taar het zou
nog ergcr worden. Zij sloeg haar snuit om mijn heupen
en wicrp mij op de grond vlak tusscn haar voorpoten.
Voor cnigc ogcnblikkcn wcrd ik toen heen en weer gc-
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schopt. Eens gevoelde ik dat mijn borstbeendcren bogen
en ik dacht dat de adem mij uit 't lijf gepcrst werd.
ro. Ik verloor echter nooit mijn tegenwoordigheid
van geest, anders was ik zeker een dode gewcest. Ik
wist gedurig mijn lijf, armen en benen heen en weer
te wringen en te werpen, zoda.t ik nooit het voile gcwicht van het dier gevoelde. De poten van een olifant
zijn ook breed en rond van onder, en 't is mogelik
dat ik ook daaraan mijn behoud te danken heb.
II. Terwijl ik alzo heen en weer gebeukt en gcduwd
wcrd, kwam Luitenant Chisholm met een Hottentot mij
ter hulpe. Welkome schoten dreunden er door de lucht.
De olifant werd in de schoudcr gcraakt- en liet mij
eindelik los !
rz. Ik sprong terstond op en waggelde als ccn
dronkeman naar de rivier, zo sncl als mijn gckneusde
benen mij dragen konden.

rg.

EEN LEEUWEJACHT.

r. Pringle zelf hield ook vecl van jagen en vertelt
heel wat jachtavonturen in zijn geschrift over zijn
verblijf in Zuid-Afrika. In de volgendc paar hoofdstukken nemen wij er enige over.
2. Mijn rijpaard werd hondc:rd trc:dc:n van mijn hut
gcdood, schrijft hij. Ik besloot de leeu w te do den.
Enige Hottentotten gingcn hct beest te vuet opsporen.
Zij volgden het spoor van de pla.ats waar het paard
gedood werd. Door grasveld en bosscn ging het met
verbazende spoed, waar een ongeoefend oog noch voet-
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spoor noch teken van enige aard zou gezien hebben.
3· Eindelik vondcn zij uit dat de leeuw in een
kreupelhoul bos, zo wat een mijl van mijn hut, verdwenen was. Hoe de leeuw cr nu uit te krijgen ? Dat was de tweede vraag.
4· De gewone manicr is deze : men tergt hct dier
door de honden er op a£ te zenden. Dan komt het uit
in 't open veld en de j agers do en hun best bet neer
te schieten.
5. Indien de leeuw niet spoedig valt en misschien
wocdend \vordt en zijn vijanden aanvalt, dan wordt er
een kring gcvormd. De paarden worden kop aan kop
in de kring vastgebouden met de rug naar de leeuw gekeerd. De jagcrs zijn binnen de kring en knielen neer
om de lceuw, als hij nader komt, te schieten.
6. Als hij dan nog slechts licht gewond wordt en
voorwaarts komt of als de paardcn door zijn hevig
brullcn verschrikt worden en op de v lucht gaan - kan
de zaak wellelik aflopen. Slechts koele, dappere en geoefende jagers kunnen zulk een toets met sukses doorstaan.
7· De grensboeren zijn in de regel zulke goede
schutters, en daarbij zo kocl en kalm, dat zij ecn leeuw
gewoonlik gauw van kant maken.
8 In 't tegenwoordige geval, echter, liep de zaak
niet zo gunstig af. De Hottentotten waren de eersten
om het hazepad te kiezen, toen zij pal moesten staan.
9· Daar de honden gccn indruk op de leeuw schcnen
te makcn, vcrdec1dcn wij ons in drie groepen en redcn
rondom hct bos. Van tijd tot tijd vuurden wij op de
plek, waar de honden blaften. Zo gingen cnige uren
vruchteloos voorbij.
ro. Toen wcrd het schotse bloed van een paar mijner

6z
landslieden gaande. De heren George en John Rennie
stelden voor, het bos binnen te gaan, mits drie van de
bcste schutters uit de Hottentotten met ze mcegingC'n.
rr. Zo gezegd, zo gedaan. Zij gingen bet bos in
tot omtrent vijftien of zestien tredcn van de schuilplaats van de leeuw. AI nadcrend vcrbeelden zij zich
dat zij het dier onder een boom zagen liggen. De
Schotten vuurden alle drie tegelijk en raaktC'n - een
grote, rode klip!
12. Met een oorverdovend gebrul stormde de lecuw
op ze af. De Hottentotten, in plaats van te vuren,
gingen op de vlucht. De Schotten liepcn holderdebolder
achteruit. De leew was hun echtcr te gauw. In een
oogwenk slocg hij mijn zwager, John Rennie, tegen de
grond.
13. Het was een vreselik toneel! Daar stond de
lccuw met de poot op zijn gcvallen vijand, fier op
zijn aanvallers starend. Zijn houding \vas trots en edel
als van een, die zich zijn kracht ten volle bewust is.
14. Wij warcn geen vijHig passen van de leeuw,
maar konden niet schieten, omdat wij bevreesd waren
onzc vrienden te raken. Gelukkfg ging de koning van
hct woud uit eigen beweging weer terug.
15. Mijn zwager was slechts licht gewond en wij
gingen de leeuw nogmaals achterna.
Ditmaal was de leeuw dwaas gcnoeg de schuilplaats
in het kreupelhout te verlatcn. De honden omsingelden
hem bij de oevers van een bergstroom. Zij waren echter
te bang om hem aan te vallen, terwijl hij daar zijn
staart stond te zwaaien en te brullen van woedc.
r6. Spoedig waren de Hottcntottcn langs een omweg
op de top van een krans gekomen, vlak over de plaats
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waar de leeuw stond. Een~ andere afdding jagers nam
een andere gunstige positie in, en zo werd er van twee
zijden op het beest gevuurd.
17. Ret was voorwaar een ongelijke strijd en spoedig
vicl de fiere woudvorst neer, met vele wonden bedekt..De huid van het dier, alsmede de schedel, werd door
de hecr Pringle a an de beroemde Sir Walter Scutt ten
geschenke gezonden.

20.

DE LUIPAARD E~ DE BL'FFEL.

I.
De afrikaanse luipaard kan niet bij de leeuw of
tijger vergeleken worden, maar toch is hij soms nog al
gevaarlik. Gewoonlik is hij zeer bang om 'n mens a an
te vallen. maar, als hij in de hock gckeerd wordt, kan
hij zijn tegenstander vreselik zccr maken en zelis doden.
2. Een moravicse zendeling, die te Enon in de
Kaap-Kolonie woonde, vertelde bet volgende aan de
heer Pringle. De eerwaarde heer Schmidt · · zo heette
de zendeling - ging nit met een partij IIottentotten
om enige hyena's te schieten, die vcel kwaad aan de
kudden gedaan hadden.
3· ::\let een Hottentot was hij in een bosje gegaan,
toen de honden onvenvachts een luipaard opjoegen.
Deze vloog terstond op de Hottentot en wierp hem
op de grond. De zendeling sprong naar voren om de
Hottentot te helpen. Yoor hij echter zijn geweer kon
gebruiken, was de luipaard op hem gesprongen.
4· Zijn gcwcer vid hem uit de hand en tezamcn
rolden zij op de grond. Gelukkig viel de heer Schmidt
boven het dier. Hij hield zijn knie op de maag van de

luipaard en worstdde alzo met zijn gcduchte vijand.
Hct beest krceg zijn linkPrarm tussen de kaken en
sloeg hPm keer op keer met de klaU\ven.
5· Spoedig waren hem bijna al de kleren van de
borst weggeschcurd. Maar de zende ling was een krachtige man. Niet zondcr ecn paar Prnstige wonden op te
docn gelnktc hct hem 't beest bij de kePI te pakken.
Met inspanning van zijn laatste krachten hield hij de
)uipaard zo voor cen paar minuten vast, totdat een
andere Hottentot hem tPr hulpe sneldc.
6. Dcze Hottentot was niet in het bosje, maar
hoordc het gerocp om hulp van de zendeling. Daarop
liep hij haastig naar de plek, vanwaar hPt gesch1eeuw
kwam, en was het bijtijds om zijn heer te reddPn.
Hij f:choot de luipaard dwars door het hart.
7· Weken lang nog was 't lcven van de eerwaarde
zcndcling in 't grootste gpvaar. Zo vreselik had het
woedende dier hem gebeten en geslagen.
8. Ook de buffel van Zuid-Afrika kan soms zijn vijand
doden. Zo vertelde een boer aan Pringle het volgende :
9· Zij waren op de j acht f!cgaan, cen partij boeren
namelik. Daar zagcn zij cen troep buffels, maar er was
een mocras tussen hen en de dicrcn. Om tijd te sparen,
gingen zij er tc voet over, omdat hct wat gevaarlik
was voor paa1dcn om erdoor te komen.
ro. Onder bedckking van enige doornbomen gelukte
het hun drie vette koeien dodelik te treffen en ook een
bul zo zwaar te wonden, dat hij ter aarde zonk.
II. Toen was hct, dat een van de boeren een onvoorzichtige daad beging. IIij sprang voorwaarts naar
de bul, terwijl hij allopende zijn geweer laadde. Zodra,
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echter, hct gcwondc dier hem zag naderen, schoot het
o'j:> hem toe.
12. De verbaasde jager, die gemeend had, dat het
dier op sterven lag, wierp zijn zwaar geweer neer en
liep naar het moeras zo hard als hij maar kon. Brullend
achtervolgde hem het razende dier. Er was geen kans
om het moeras te berciken. De ongelukkige trachtte
toen in aller ijl ccn doornboom te beklimmen, maar ook
daarvoor was het te laat !
13. De buffel was hem te gauw. Hij doorboorde
de man met zijn vreselike horens en wierp hem hoog
in de lucht. De stervende jager viel in de boom en
bleef er hangen. De buffel liep om en om de boom,
zijn vijand zoekend - totdat ook hij plotscling onder
de boom aan bloedverlies bezweek.

21.

FAREWELL EN KING TE DuRBAN.

1. Lang v66r Pieter Retief en zijn gezelschap Dingaan
bezochten, was er al een kleine britse kolonie te. Port
Natal. De namen van Farewell en King zullen in verband met deze nederzetting nooit vergeten worden.
2. Tegen 't cinde van 1823 reeds zeilden kapitein
King en luitenant Farewell in de Salisb1try naar Natal.
Zij wilden handel drijven met de inboorlingen en zochten
naar een veilige ankerplaats.
3· Tot aan St. Luciabaai zeilden zij in die dagen en
Farewell is bijna in die baai verdronken. Later liepen
zij Port Natal binncn- hct ecrstc schip, volgens King,
dat de oudste naturellen aan de baai gezien haddcn.
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4· In 1825 ging Farewell voor de tweede maal van
de Kaap naar Natal. Ret ging echter maar slecht met
de handel. Er was niet veel te verdienen in die dagen.
Farewell alleen had de moed zich aan de baai te vestigen.
5· Later sloten Fynn en nog drie blanken en tien
Rottentotten zich bij Farewell aan. Dit was het begin
van de engelse kolonie in die delen
van Zuid-Afrika. De
baanbrekers hadden
het ook daar, even
als aan de Kaap,
bitter zwaar in 't
begin. De Kaffers waren wreed en bloeddorstig. Ret land
was hun geheel onbekend. Zij hadden
vele ,nauwe ontkomingen."
6. Eindelik wonnen
zij de vriendschap
van de geduchte
DICK KING.
Tshaka, de Zoeloe
koning. Deze ga£ hun
Port Natal en 35 mijl van het omliggende land en
beloofde hen te beschermen.
Vierhonderd Kaffers werden toegelaten bij de baai
te blijven om voor de blanken te werken. Spoedig
verrezen er huizen en winkels en een fortj e te Port
Natal.
7· Meer dan eens werd Tshaka door de Engelsen
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aan de baai bezocht. Omtrcnt de eerste reis naar de
binnenlanden vertelt King het volgende.
Hij ging met Farewell en Fynn en enige matrozen
naar Tshaka's stad. Acht dagen stapten zij voort eer
zij een hoge berg bereikten, v anwaar zij een prachtig
uitzicht hadden. De grote kraal van de Zoeloe koning
en nog vele andere kralen wa.ren op de vlakte te zien.
8. Toen 1-ij de stad berciktcn en voor de koning
gebracht werden, gaven zij hem geschenken en zaten
zij dicht bij de koning op ·de grond. De koning ontving 1-e vriendelik en vrolik. Zij spraken met clkaar
door middcl van een tolk.
g. Ecn paar dagen later was het zo warm, dat de
Engelsen in hun hutten bleven, maar Tshaka kreeg
het in de zin de matrozcn op ccn jacht te nodigen.
Deze waren maar zwakke schutters en wilden in 't
begin niet gaan, maar de koning liet ze weten dat zij
zeker bang waren om olifanten te gaan schiei.en.
Dit was te vecl voor onze ,Jack Tars". Zij namen
clus hun geweren en stapten moedig voort achter de
koning aan.
IO.
Zo wat een half uur later hoorden Farewell
en King eerst wat er aan de gang was. Overtuigd
zijnde dat de listige Tshaka slechts zijn volk wilde
tonen, dat de vuurwapens der blanken te slecht waren
om olifanten te doden, gingen zij de j agers snel achtcrna.
II.
Spocdig vonden zij de koning onder ecn grote
boom gezeten en door zijn krijgslicden omringd. Zij
zaten op de helling van een heuvel. Onder hen was
de vallei waar de jacht plaats vond. De Engelsen
gingen op een afstand van de koning onder een boom
zitten, onrustig de toekomst afwachtend. De naam en

de eer van de blanken waren op 't spell Dat wistC'n
zij heel goed.
12. Twee uur ging voorbij. Daar kwam er een bode
aangelopen - met de staart van een olifant in de
hand l De heren Farewell en King begonnen weer vrij
te ademen. Zij haastten zich naar de j agers in de
vlakte om op de hoogte van zaken te komen.
13. Ret bleek toen, dat de matrozen op zekere plek
gingen staan, terwijl de Zoeloes een olifant uit de bossen
in die richting dreven. Ret grotc dier kwam mooi
onder schot, en zij hadden het gcluk hun prooi met
twee schoten neer te vellen. De eerste kogel trof hem
in 't oor; de tweede in de schouder. De olifant viel
ter aardc en de jacht was uit.
14. Alzo behield de blanke man de achting en de
vrecs der Zoeloes en Tshaka gaf zijn nieuwe bondgenoten 107 stuks hoornvce bij hun vertrck naar de baai.

22.

TsHAKA, DE WREDE.

r. Volgens de heer King was Tshaka ongeveer 38
j aar oud, toen hij hem in r825 in zijn stad bezocht.
De geschiedenis van deze Zoeloe is z6 merkwaardig,
dat er wel een hoofdstuk aan gewijd kan worden.
2. Deze Tshaka werd uit een kleine, onbeduidende
stam langs de Umvolusi geboren. Als jongeling reeds
muntte hij boven zijn makkers uit. Ja, zijn eigen vader
wcrd op hem jaloers en wilde hem doden. Toen vluchtte
Tshaka naar Dingiswayo.
3· Deze Dingiswayo schijnt een buitengewoon mens
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te zijn geweest. Hij moet nog al rondgereisd hebben
in zijn jeugd, ·want hij wist heel wat van de europese
manier van oorlogvoeren. Hij liet zijn eigen volk zich
op europese wijze oefenen en hij verdeelde zijn dapperen
in regimenten .
..j.. Zo kwam het, dat Tshaka al meer en meer begon
te denken en te leren. Daar hij ook biezonder sterk en
dapper was, werd hij spoedig tot generaal verheven. En
toen Dingiswayo stierf, koos het legcr Tshaka tot Koning!
5. Toen begon de jonge Kaffer zijn gedachten ten
uitvoer te brengen. Hij verbeterde zijn leger. De lichte
werpspics werd afgeschaft, en een korte assagaai met
een lange, brede punt kwam in de plaats ervan. Met
dit wapen kon men een vijand neerhouwen zo wel als
doorboren.
6. Spoedig werd de Zocloe onovcrwinnelik. Wie hceft
niet van de vreselike ,horcns" der Zocloelegers gehoord?
In de vorm van een halve maan trokken zij hun vijand
te gemoet. De twee punten van de ,halve maan"
heetten ,de hoorncn"; hct midden was ,de borst";
achter de borst stood een tweede leger. Waar nodig,
mocst dit tweedc leger een of ander zwak punt in de
,halve maan" versterken.
7· Zo verwoestte Tshaka met zijn vijftig duizend
geoefendc Zoeloes stam na stam en volk na volk. ZuidAfrika had nog nooit zulk een slachting gezien. Niemand werd gespaard, behalve cnige jongens en meisjes
van clke overwonnen stam. De jongens Werden bij hun
leger ingelijfd; de meisjes werden hun vrouwen.
8. Natal was vroegcr verbazend dicht bevolkt ;
Tshaka veranderde het in cen woestijn. In r824 waren
er, behalve de Zoeloes, slcchts vier of vijf duizend
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verhongerde Kaffers in de bergen en bossen van het
schone N a.tal.
J a, zo cllendig was de toestand van die vervolgden,
dat velen van hen menseeters werden om 't leven te
bewaren!
g. Tshaka's voorbeeld werktc ook aanstekelik op
andere Bantoe stammen. Die voor de Zocloes uitvluchtten, vielen op hun beurt weer andere stammen aan.
In Basoetuland, in 't land tussen de Vaal en de
Oranje, in de Transvaal - ja, tot aan en over de
verre Zambezi, werd alles in r(;p en rocr gebracht.
ro. Tshaka liet 't bloed als water stromen over geheel
Zuidoost-Afrika en tot aan :\lidden-Afrika. Wreder
vorst dan hij ,,·as, heeft de wercld nog niet gezien.
Zijn volk kroop voor hem als slaven. Die hem kwaad
maakte, werd terstond om 't levPn gebracht. Zijn
eigen zonen liet hij allen van kant ma.ken.
rr. En toch was zijn volk trots op hem! Zo is
de menselike natuur. Hun ijdclheid werd door hem
gestreeld. Hun roem, hun naam, hun eer hac1den zij
aan hem te danken. De bloeddorstige Tshaka was de
afgod van zijn Zocloes.

23.

NAAR KuRL":\IAN MET MoFFAT.

r. Een van de waardigste en verstandigste zendelingen, die in Znid-Afrika gearbc>id hebben, is Robert
2\Toffat. Van r8r6 tot r87o ledcle hij met zijn edele
gade bijna onafgebroken in ons land. Hct dorp Kuruman
is door hem aangclegd. l\Iet eigen handen hielp hij daar
de kcrk bouwen, huizen bouwen en bomen planten.
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Zijn hele leven wijdde hij aan de Bethoeana's. De
Bijbel wrtaalde hij ook in hun taal.
2. Hij kon goed Afrikaans-Hollands spreken en met
de hollandse boeren kwam hij gewoonlik goed over weg.
De hollandse Bijbel werd door hem getrouw gebruikt
bij zijn vertaling in de Betshoeana taal.
3· Hij was een
eenvoudig, ootmoedig en edel
mens, die slechts
voor anderen leefde. Zijn oudste
dochter werd de
vrouw van Livingstone, vim wie wij
later nog meer
zullen · verneineri.
4· Ook Moffat
heeft een boek geschreven, waaruit
heel wat te leren is.
Zo vroeg als het
jaar r8r6 kwani. ·
hij ·reeds te KaapDAVID LIVIN GSTONE .
stad aan, om als
zendeling onder de heidenen t e gaan werken. Hij mag dus
wel een van de voorlopers der beschaving in onsland heten.
5. In zijn tijd was het r eizen natuurlik alles behalve
gemakkelik eri aangenaam. R et land was dun bewoond
en woest. Hoe verder men van Kaapstad ging, hoe
eenzamer werd de reis. Boereplaatsen werdcn al ~inde r
en minder op weg naar N amaqualand of Betshoeanaland.

6. Moffat ging eerst naar Namaqualand, maar
nu een korte tij d vcstigde hij zkh voor goed te
Kuruman.
7· Van zijn reis naar 't noorden vertelt hij onder
andere hoe vriendelik de boeren en hun vrouwcn jegens
hem waren. Zij waren erg bckommerd over het lot, dat
de j onge zendeling onder de wildcn mocht overkomen.
Een oud moedertje, zegt hij, weende over de jongeling
van tweeentwintig zomers bij zijn vertrck van een
boereplaats. Zij was er zeker van, zei ze, dat Moffat
een gewisse dood tegemoet ging.
8. Op 'n avond vertoefde hij op de plaats van een
rijke boer, die veel werkvolk had. Hartelik werd hij
verwelkomd, vooral omdat hij een leeraar was. Zijn
gastheer stelde ook voor, dat hij een korte dienst na
het eten zou lciden.
g. De zendeling was natuurlik zeer in zijn schik met
het voorstel. De familie vergaderde rondom de tafel
en de grote Bijbel en de gezangboeken werden voor de
dag gehaald.
ro. ,M:aar waar zijn de dicnstboden dan?"-- vroeg
Moffat, eer hij de dienst begon.
,Wat bedoelt u ?" - vroeg de huisheer.
,Ik bedoel de Hottentotten, waarvan ik zo velen
op de plaats zie", - zei de zendeling.
,De Hottentotten ?" - riep de oude heer verbaasd
uit. ,Is dat uw bedoeling, Mcneer?"
. t ~"
, J a, waarom n1e
.
,Wil u die bobbejanen onder uw gehoor hebben?
Dat gaat toch niet, "Mencer!"
II. Moffat ging kalm en bedaard zijn gang, zonder
er een woord verder over te spreken. Hij begon de
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dienst. Een psalm werd gezongen; een gebed gedaan;
de Bijbel werd geopend.
rz. Hij las de geschiedenis van de Kananese vrouw.
(~'Iattheiis 15 : zr-28).
Tot tekst voor zijn toespraak nam hij de woorden:
,Heer! doch ook de hondekens eten onder de tafel van
de kruimkens der kinder en."
13. Hij had nauweliks 'n paar woorden over de
tekst geuit of zijn gastheer riep uit:
,Wil Mencer een bcetje wa.chten? Hij kan de Hottentotten krijgen."
14. De Hottentotten werden geroepen en kwamen
de eetzaal binnen.
Toen de korte dienst geeindigd was en de zwarten
de kamer verlaten hadden, zei de huisvader:
,Mencer! Je hebt een harde hamer genomen om een
hard hoofd ermee te breken ! "
rs. ,Dit moet niet als een voorbeeld beschouwd
worden", zegt de hcer Moffat in zijn bock, ,dat de
algemene opinie van een klas openba.art. Reeds toen
waren cr godvrezcnde en ernstige boeren, die hun best
deden om de gekleurden op te heftcn. En nu is er een
toenemende zcndinggeest onder de hollandsc bevolking
van Zuid-Afrika''.

24.

DE MANTATI's EN DE MATABELEN.

I.
In een vorig hoofdstuk hebben we van de vreselike daden der Zoeloes onder Tshaka gelezen. Nu
zullen we zien, hoe de Zoeloes zelfs het verre K uruman
in beroering brachten. Het gebeurde aldus:-

2. In r822 ging eC'n stam, al vluchtend voor de
Zoeloes, de Drakensbergen over. Zij vielen een volk
nabij de oorsprong van de Caledon rivier aan. Deze
wierpen zich op hun beurt weer op andere stammen.
Zo kwam 't land a] verder en al verder in rep en roer.
3· Een grote menigte Kaffers trokken door de Vaalrivier en vcrwoestten de volkeren in die dclen woonachtig. Aan 't hoofd van ecn van die benden stond
een vrouw, genaamd l\Ia ~tatisi. Vandaar komt de
naam l\Iantati's, die later tot Makatczen veranderd werd.
4- Deze 1\Iantati's, of :\Iakatezen, stroomden naar
't noordwesten, rcchts Pn links alles verwoestend. Men
zegt, dat zij niet minder dan achtentwintig stammen
geheel en al hebben uitgeroeid. Toen werden zij in
hun wocste vaart gcstuit.
1\Iakaba, het hoofd der Bangwaketsi, viel ze onverwachts aan en versloeg ze. Toen rolde de golf :;\fakatezen in de richting van Kuruman.
5. De Eerwaarde IIeer -:\Ioffat was ze cchter te
gauw. Hij wist de Griqua's, die te paard vochten, met
de Bathlapins tc docn samenwerken. Een gevecht
vond er in r823 ten noorden van Kuruman plaats,
waarin de gevreesde Makatezen weer verslagPn werden.
Alzo redde Moffat de zwakke Betshoeana's van algchelc ondergang.
6. Toen kwam Pr nog Pen stcrker vijand opdagen:
de :\1atabelen onder -:\Ioselekatse. Deze -:\Ioselekatse,
of Selkats, (zo als de Transvalcrs hem later noemden)
was in zijn jeugd ecn gunstcling van Tshaka. J a, hij
werd tot bevdhebber van een leger gekozen en zijn
soldaten waren zeer aan hem gehecht.
7· In r8r7, echter, kwam hij in een grote moeilik-
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heid. Hij had verzuimd om al de buit van een overwonnen stam aan Tshaka te zenden. Gelijk koning Saul
van ouds hicld ook hij van het vee achtcr. Tshaka zond
terstond een groot leger tegen hem uit, om hem te straffen.
8. De dood stond Selkats en zijn soldaten voor de
deur, zo besloten zij op de vlucht te gaan. Dadelik
trokken zij over de Drakensbergen de Transvaal binnen.
De zwakke naturellen stammen, die zij tegenkwamen,
werden gemakkelik overwonnen. Alles werd verwoest
door 1\Ioselekatse, om een woestijn tussen hem en Tshaka
te hebbcn! Zo alleenmeendehij hetleven te kunnenredden.
9· Zijn plan gelukte. De vervolgers keerden naar
Tshaka terug. Toen bouwde l\Ioselekatse militairc
kralen, evenals de Zoeloes in Natal gedaan hadden.
"Cit die kralen, als middelpunten, gingen de Matabclen
naar alle kanten uit om te roven en te moorden. De
zwakke Betshoeana's leden vooral zwaar onder de
ijzeren vuist van Selkats. Bij duizenden en tien maal
duizenden werden zij, als zo vele wilde diercn, achtervolgd en gedood.
ro. Tot aa.n de Kalahari woestijn zette hij de
Betshoeana's achterna. De woestijn alleen redde de
vervolgden van algehele vernietiging.
rr. Daarna vestigde 1\Ioselekatse zich op de oevers
van de Marico rivier, totdat de Boeren hem later van
daar naar het verre noorden verj oegen.
12. De heer Moffat wist ook ditmaal de Bathlapins
te redden. Hij ging Selkats persoonlik in 1829 bezoeken
en wist de eerbied van de woeste barbaar te winnen.
13. Uit achting voor Moffat werden de Bathlapins,
die op de Kuruman rivier woonden, door :Moselekatse
gespaard.
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25.

EEN PITSO TE KtiRL'!IIAN.

r. Zekere reiziger, George Thompson, waste Kuruman
toen de Mantati's die plaats van 't noorden bcdreigden.
Een grote vergadcring, of Pitso, werd belegd, waarbij
Moffat en Thompson ook tegemvoordig waren. Het
verslag der vergadering, door laatstgenoemdc gegcvcn,
is nog al lczenswaardig.
2. De vergadering vond midden in een Kafferstad
plaats. De Bathlapins verzamelden zich in een ronde,
omheinde plaats, omtrent 450 trcden in omvang. Aan
de ene kant zaten de krijgslicden met hun schildcn en
assegaaien. Aan de andere kant waren de oudc manncn,
de vrouwcn en de kindercn.
3, In 't midden was er ccn open ruimtc, waar cr
gcdanst en gezongen werd door degenen, die een vijand
gedood hadden. Een half uur lang werd er gedanst
eer de Pitso begon.
4· Toen stond Mateebe, het Opperhoofd cler Bathlapins, op. Hij beval stilte. Een cliep gckreun van de
krijgslieden was het teken, dat zij gerced warcn tc
luistercn. Daarop trok 1\Iatecbe ccn assagaai uit, en,
naar het noordwcsten ermee wijzend, sprak hij een
vloek tegcn de Mantati's nit en verklaarde ze de oorlog.
Een scherp gefluit was het bewijs, dat men met hem
instemde. Toen vervloektc hij ook de Boesmans of
osseeters, zo als hij ze noemde.
5. Daarna begon zijn toespraak :
Gij zonen van l\Ialahawan! - de Mantati's zijn cen
stcrk volk. Zc zijn op wcg hicrhccn, om ons te vernietigen. Door de zorg van .:\Ioffat weten wij nu van
het gevaar dat ons dreigt.
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6. Wij Betshuana's kunnen de Mantati's niet zonder
hulp bcvechten, maar de Griqua's komen op hun paard~n
om ons te helpen. Wij moeten nu besluiten om als
een man te vechten. Ons bestaan als natie is op 't spel.
7· l\Iateebe sprak nog wat, en bewoog zijn assagaai
weer als toen hij begon te spreken. Daarna richtte
hij de punt ervan omhoog, en de gehcle vergadering
riep uit: ,Poola", (dat is, ,regen", een soort zegenwens).
Het dansen en zingen begon toen weer.
8. De tweede spreker was Moshume. Hij prees
Moffat voor zijn diensten aan de Bathlapins. Maar
wat gaan wij doen? - vroeg hij. ,De vijand is als een
sterke leeuw, die niemand spaari".
·
,Ik ken u, gij Bathlapins! Thuis zijt gij mannen.
Voor 't aangezicht der vrouwen zijt gij sterk. Voor de
vijand, echter, zijt gij allen als vrouwen - altoos klaar
om te vluchten''.
g. Zo gingen ook nog andere sprekers voort, totdat
Insha, een Barolong, een andere opinie uitsprak. Laat ons wachten, zei deze, totdat de Mantati's verschijnen. Dan kunnen wij ze aanvallen.
ro. ,Neen! ~een! riep Issita, een jonge kapitein,
uit. ,\Vie heeft J"ou gevraagd om onzin te spreken?
Wie ben iij, die de zonen van Malahawan wil komen
lcren !"
II. Insha moest gaan zitten. Er was geen oor voor
hem in de vergadering. De Bathlapins waren te opgewonden. Issita sprak te vurig.
rz. Toen ging Issita echter te ver. Hij daagde
enig ecn uit om openlik te zeggen, dat zijn volgelingen
lafhartig waren geweest. ,Wie durft dat nu verklaren ?"
schreeuwde hij uit.

Teysho stond toen op en zei: ,ik ben de man, die
Issita's volgelingen van lafhartigheicl beschuldigd heb
en nu weer beschuldig. Gij lafaards! Gij va.gebonden!
Ontkent het als gij kunt ?"
13. N a nog cnige woorden van op-vvekking tot het
volk, keerde hij zich tot 1\Iateebc met deze woorden:,Gij ook zijt zorgeloos omtrent de veiligheid van uw
volk. Gij zijt traag en onverschillig. Ontwa.ak nu en
bewijs aan de hoofden en krijgslieden, dat ge cen vorst
en cen man zijt !"
14. Ten slotte na.m :Mateebe nog eens hct woord.
Hij spoordc het volk aan, de goede raad van l\Ioffat en
Thompson te volgen. ,Weest stil, gij vrouwen! gij die
de mannen plaagt en bestcclt. Staat uw mans niet in
de weg."
,vVcest stil, gij emden, gij miereeters, gij die van
gcen nut zijt en slechts tc zicn zijt als er een os geslacht
wordt. Als ons vee weggenomen wordt, waar krijgt
gij dan niertjes te eten ?"
15. Daarna bestrafte hij zijn krijgslicden, zeggende
dat velen van hen niet uit cen gebroken pot verdienden
te etcn.
N a af!oop van de vergadering werd er geclanst en
gezongen, geschrceuwd en rondgesprongen door oud
en jong, bijna t\vec uur lang!

26.

r.

,LEEUW STORIES"

(I).

De reiziger, die met Moffat de ,Pitso" te Kuruman
bijwoonde, vertclt ons ook heel wat van leeuwen in
zijn bock.
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Als een lecuw een mens ontmoct, zegt hij, zal hij hem
in de regel niet aanvallen. Hij schijnt niet de mens als
zijn natuurlike vijand te beschouwen. Vooral als men
kalm en bedaard een leeuw aankijkt en hem geen kwaad
doet, zal deze gcwoonlik de wijk nemen.
2.
Is hij cchter biezonder hongcrig, dan is het. geen
grap zu'n lceuw tegen te komcn.
De hccr Thompson gaat dan verder voort 'n paar
gevallen van ontmoetingen met zulke leeuwen op te
noemen. Zie bier een paar voorbeelden.
3· Zekere Diedcrik Muller, een van de dapperste
en gelukkigste jagers in Zuid-Afrika, vertelde hem het
volgende:,Ik was eens op jacht in de woestijn. Ik was aileen.
Plotsding stond er een lccuw voor mij, die gcen lust
scheen tc hcbben om voor mij uit de weg te gaan.
4· ,Ik klom van mijn paard en lcgde op hem aan.
De leeuw maakte zich klaar voor een sprong en ik
mikte op zijn voorkop. Hij was nog get"n vijftien
treden van mij af en er was geen tijd te verliezen.
5. Op 't ogenblik, dat ik vuurde, sprong :mijn paard
achteruit. De toom van 't paard was om mijn arm
geslagen en . . . . . . . . ik miste !
,De leeu \V sprong naar voren maar bleef cnige passen
van mij stil staan. Daar stond ik hulpcloos voor 't
woedende dier. ::\Iijn paard was weggelopen en mijn
gewen was ongeladen.
6. ,Enigc ogenblikken st.aarden wij elkander in 't
aangezicht en toen draaide de leeuw zich langzaam
om. Ik probeerde mijn gevveer te laden, waarop de
leeuw omkeek en mij weer naderde.
7· , Ik bleef stil staan en de leeuw ging weer lang-
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zaam van mij weg. Gedurig keek hij naar mij over zijn
schouder. Zodra niet v.ilde ik een "kogel in mijn roer
doen, of hij betrapte mij, brulde toornig en bleef staan.
8. ,Ik kon mijn geweer dus niet laden en de leeuw
maakte zich later uit de voeten zondcr van miJ een
schot te ontvangen!
g. N og een andere ,nauwe ontkoming" had diezelfde
jager. Een leeuw sprong op hem toe, ecr hij een schot
kon vuren. Gelukkig kwam de leeuw nict op hem,
maar vlak voor hem, te land. In 'n oogwenk was de
loop van Muller's geweer in de open kaken van de
leeuw. Alzo schooi. hij hem door de kop.
ro. Diederik ging gewoonlik met zijn broer Christiaan
j agen. Ja, men zegt, dat die twec teza?len dertig
leeuwen gedood hebben. l\Ieer dan ecns hebbcn zij
elkander ock 't levcn gered.
II. Eens sprang een leeuw op Diederik, terwijl hij
te paard reed. Ruiter en ros werden op de grond
geworpen. De laatstc ure van de afrikaanse Nimrod
scheen te zijn geslagen.
12. Daar kwam Christiaan op zijn paard aangejaagd. In een sekonde lag de leeuw dood, met een
kogel door 't hart.
Diederik was wei gered, maar de lt>euw had hem
een geweldige slag op 't cnc oor gegeven. Van die dag
af aan was dat oor doof.
27

,LEEUW STORIES" (TI).

r. Met de heer Gert Scheepers, een veeboer van 't
distrikt Cradock, liep het slechter af dan met de Muliers.
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Hij ging met ecn buurman j agen. Zij waren tc paard.
In de hitte des daags wilde hij wat water in een fontcin
gaan drinken, toen hij door een lecuw werd aangevallen. Hij was van zijn paard gestegen, daar hct
moeilik was om door het hoge riet bij de fontein te
komen. Ook had hij zijn geweer aan zijn vriend overhandigd om zich des te gemakkcliker te kunnen bewegen.
z. Onverwachts sprang er een grate leeuw uit hei.
riet, die hem aan zijn linkerarm beet kreeg. Hij stand
stil van louter verbazing en deed niets. Dit had ecn
gocde uitwerking op de leeuw, die slechts zijn arm
tussen de tanden hield zonder hem erg zeer te doen.
Ook sloot de leeuw zijn ogen, als of hij het gelaat
en de ogen van de man niet kon weerstaan.
3· Scheepers vatte moed en gaf zijn vriend een
teken de leeuw in de voorkop te schieten. Dit kon
zijn buurman gemakkelik gedaan hcbben, daar de
leeuw stil bleef staan met gesloten ogcn. Maar ongelukkig was zijn medejager ccn lafaard. In plaats van
i.e hclpen, began hij zich uiterst voorzichtig naar een
rots in de nabijheid te begeven.
4· Te vergeefs wenkte Scheepers zijn buurman om
hem i.och te. komen redden uit zijn groat gevaar. Er
was niets aan te doen. De lafaard dacht slechts aan
eigen veiligheid.
5· Wat nu begonnen? - Er zijn jagers, die beweren,
dat hei. dier de man zou losgelatcn hebben, was dezc
wat !anger blijven stil staan. Zulke. gevallen, zcggen
zij, zijn werkelik gebeurd. Maar de dappere man verloor zijn geduld. Hij opendc zijn groat knipmes, en
met inspanning van al zijn krachten stak hij de leeuw
in het hart.
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6. De wond was dodelik, maar de laatstc sparteling
van bet sterke dier kostte Scheepers bet leven. Een
hevige worsteling vond er plaats. De leeuw wildc zijn
slachtoffer versch<'uren, eer hij zelf machteloos ter aarde
zou zinken.
7· Scheepers werd verschrikkelik in borst en arm
gewond. De vreselike klauwcn van het roofdier scheurden hem 't vlees van 't lijf, zodat de becndcren ontbloot werden. Het was een korte, maar \\ arthopige
strijd van beide zijden...... Heide strijdcrs vielcn
uitgeput ter aardc. De leeuw bezweek aan bloedvcrlies
en de jager werd mcer dood dan levend door zijn
buurman naar het naaste huis gcdragen.
8. Aile mogelike hulp werd de dapperc jager bewezcn.
Alle krachten werden door de mensen ingcspannen om
zijn leven te redden. Het g<'lukte hem echter niet.
Scheepers had zijn laatsi.e jacht daar bij de onvergctclike fontei11 voltooid. Hij had als cen held gestreden
en zijn vijand was reeds dood, maar ook hij blies die
nacht de laatste adem uit.
g. Lucas van Vuuren van de Baviaansrivier had
ook een ,nauwe ontkoming".
Terwijl hij over cen open veld reed, zag hij 'n leeuw
op een afstand. Hij had zijn gc\vecr thuis gelaten Pn
deed dus zijn best· de koning der diercn tc oni.wijhn.
ro. Er waren springbokken in ovcrvlocd te zien,
maar de JceUW had nict een kunnPn Vangcn Om zijn
hanger te stillen. Ret veld was te open voor hem om
zijn prooi te bekruipen.
rr. Zo kwam het, dat van Vuurcn aan de beurt
kwam --- of liever, zijn paard!
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De hongcrige leeuw achtervolgdc hem. Ditmaal had
hij niet met een vlugge springbok, maar met een vermoeid paard te doen.
rz. Jaag, Van Vuuren! Jaag!- Hct hielp niet.
Geen sjambok of spoor kon 't flauwe paard met cen
zware man op de rug gauw genoeg vooruit krijgen.
De leeuw was luchtig en fris, en daarbij boos van honger.
Als 'n pijl uit 'n boog vloog hij Van Vuuren achterna.
I3. Poef! · Het zware dier \'las op de rug van het
paard gesprongen en ruiter en ros lagen op de grond.
De gulzige leeuw begon terstond wat paardevlees te
smullen- -en zo maakte Van Vnuren zich uit de voeten.
r4. De volgcnde morgen ging Lucas weer naar de
plek, waar hij zulk een ,nauwe ontkoming" had gehad.
Paard, zadel, - allcs was spoorloos verdwenen.
,Had hij toch maar mijn zadel achtergelaten !" bromde hij boos. Zijn redding was hij vergetenmaar die diefstal was hem te veel!
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28.

,,LEEUW STORIES"

(Til).

r. N og 'n verhaal van Thompson verdient vermelding. Het is nog al grappig.
Zekere Hottentot te J akhalsfontein, op de grens van de
,Groote Karoo", had de volgende ,nauwe ontkoming".
2. Op 'n nacht was ooze Hottentot heel lekker aan
't slapen op de gewone wijze van zijn natie. Hij lag
met zijn aangezicht tegen de grond met hoofd en leden
in een karos gewikkeld. Kiet ver van hem was zijn
baas aan 't slapen.
3· Een leeuw kwam stilletjes nader en greep ooze
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Hottentot met karos en al. Heel in zijn schik met zijn
buit draafde de lceuw zachtkens bet veld in.
4· Daar werd onze maat wakhr. IIij bemerkte
natuurlik heel gauw wat er gaande was. Hij werd in
de muil van een gevaarlik dier gedragen. Spoedig zou
bet dier hem opvreten, als hij niet up de een of andere
wijze kon losraken.
5. De Hottentot, nu, was heel glad van lijf en zijn
karos was van binnen en van buit.en met vet besmeerd.
In 'n oogwenk was hij veilig en ongedeerd uit zijn karos
geglipt, terwijl unze leeuw met het ledige schapevcl
voorts11clde!
6. Toen de koning van bet woud zijn Iekker maal
kort daarop wilde nuttigen, was er geen ,IIotnof'
binnen bet vetterige vel te vinden. Die \vas toen al
lang weer veilig bij zijn baas aangekomen.
Of de ,Hotnut" niet vrolik was over zijn ,nauwe
ontkoming !"

7· Terwijl wij zo van leeuwcn spreken. will~n we
ook de ,storie" van Liz,ingstonc en de lccuw vertellen.
Wie hecft niet van de schotse zendeling, David
Livingstone, gehoord? - ~logelik zal ik van hem in
een ander leesboek wat meer zeggen. Tans staan wij
stil bij zijn eerste ontmoeting met een lccuw.
8. Het gebeurde in Betshocanaland, nict lang na hij
zijn werk onder de naturellen in die delen was begonnen.
Er waren toen juist e'en paar lastige leeuwen in de
nabijheid van de kraal, waar Livingstone ging wonen.
Hij bcsloot ze, zo mogdik, van hun vijand te verlossen.
9· Zeker heuveltje, met bosjes bedekt, strekte de
leeuwen tot schuilplaats. Een kring Kaffers werd er
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om de heuvel gevormd, maar de lccuwen baanden zich
heel gemakkclik ecn wcg door de lafhartige Betshoeana's
hcen. Geen ecn waagde het een assegaai tegen die
dieren te slingcren.
ro. Tekurgesteld en vermoeid kecrde Livingstone
weer van de jacht terug, toen hij plotseling cen leeuw
op weg tegenkwam. Ret dier zat op 'n rots, zo wat
dertig passen van hem af. Ilij vuurde beide schoten
van zijn dubbelloop geweer af en trof de leew in 't lijf.
II. Terwijl hij bezig was zijn geweer te laden, wierp
de lecuw zich op hem !
Beiden, Livingstone en zijn aanvallcr, roldcn op de
grond.
12. De leeuw brulcle dicht bij mijn oor," schrijft de
zendeling, ,Pn schudde mij als ecn hond ecn rat schudt.
De schok maakte mij half bcwusteloos, ik was als een,
die aan het dromcn is en gevoelde pijn noch vrees.
En toch wist ik wat er gebeurde.
13. ,Ik gevoelde mij als een, die chloroform genomcn
had en een operatic ondcrging. Ik zag de gehele operatic
maar het mes deed mij geen pijn. De hcYige schok nam
allc gevoel van mij weg. Waarschijnlik gaat hct even
zo met allc dieren, die door roofdieren gegrepen worden.
14. ,Toen ik mij omdraaide op de grond, om van
't drukkend gewicht wat ontslagen te rakcn, zag ik dat
de ogen van de leeuw op iets anders gericht waren.
,Hct was mijn trouwe -:\Iebalwe, die hem wilclc schieten.
15. ,De Kaffer was slechts tien of vijftien treden
van ons af, maar zijn roer weigerde: het was een oud
vuurstecn-gewecr.
,Eensklaps liet de lceuw mij los om zich op Mebalwe
te werpen.
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16. ,Toen kwam er een tweede Kaffer te voorschijn, die de leeuw met een assagaai bedreigde, terwijl
deze de arme Mebalwe in de dij beet.
,Daarop liet het monster zijn tweede aanvaller los,
om de derde te bestormen. Zijn krachten waren echter
toen te uitgeput. Hij bezweek aan zijn wonden en lag
spoedig dood op de grond uitgestrekt."
Het gebeurde duurde geen vijf minuten, maar
Livingstone had er een arm gebroken en telde later
niet minder dan elf wonden op 't lijf!

29.

SIR HARRY SMITH.

I.
Wie heeft niet de naam van Sir Harry Smith
in Zuid-Afrika horen noemen? - Zijn naam leeft en
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SIR HARRY SMITH EN HINTZA.

zal nog lang leven in de geschiedenis van ons land.
Hij was een dapper krijgsman en een trouw vriend.
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Onder de grote Wellington verdiende hij zijn sporen
in Spanje en Portugal en hij kende geen vrees. ·
2. Ook op de kaart van Zuid-Afrika lezen we zijn
naam. Harrismith, Ladysmith, Smjthfield en ook
Aliwal herinneren ons aan Sir Harry Smith.
:J. Zijn rit van Kaapstad naar Grahamstown is nog
al beroemd. Onlangs kwam er een
boek.uit . waarin Sir
Harry die daad in
zijn eigen woorden
beschrijft. Hij was
toen nog niet Goeverneur, maar diende als hoofdofficier
onder de flinke en
wijze Sir Benjamin
D'Urban.
4· De Kaffers
waren over onze
grenzen gestormd
en · zelfs Grahamstown was in gevaar. De nood was
SIR BENJAMIN n'URBAN.
hoog en Sir Harry
reed van de Kaap naar Grahamstown te paard in
zes dagen.
Laat ons hemzelf erover horen: 5. Ik nam afscheid van de edele krijgsman en
staatsman, Sir Benjamin D'Urban, om half een in de
nacht. Toen ging ik naar mijn lief huisje te Rondeboscb,
waar ik drie uur slaap genoot. Met een enkele Hottentot
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ging ik toen op de morgen van r Januarie, r835, op
reis naar Grahamstown.
6. De hitte werd spoedig ondragelik en in het begin
gevoelde ik mij enigszins moe. Een kopj e t ee bij de
eerste post knapte mij echter op en van toen a£ werd
'/ ik nooit weer zo uitgepu t ....
7· De volgende dag begon ik v66r 't licht werd. Ik
nam mijn ontbijt t e Swellendam en, na nog enige
brieven geschreven te hebben, zette ik de reis voort.
Ik moest die dag zeventig mijl achter de rug krijgen!
8. Bij de tweede post werd ik de volgende dag een
uur opgehouden, daar er geen verse paarden waren.
lk vond er een grote vergadering burgers, die hun
namen lieten inschrijven voor dienst tegen de Kaffers.
Ongelukkig liet ik mij toen overhalen om aan een
stevig middagmaal deeltenemen.
Of de rest van mijn lange rit mij die dag niet zwaar viel!
g. Ik bereikte echter mijn doel en kwam veilig die
avond te Graaff-Reinett aan. Ik nam terstondnamijn aankomst een warm bad en lag tot elf uur die nacht op mijn
bed brieven te dikteren. Men wilde mij allerlei attenties
te Graaff-Reinett bewijzen, maar daartoe had ik geen tijd.
ro. V66r daglicht zat ik weer in de zadel. Die dag
ging het zwaar. · De weg liep over zware bergpassen.
Oo k ontmoette ik de postkar van Grahamstown op het
pad en moest ik veel moeite en tijd best eden, eer ik
al 't oorlogsnieuws uit de brieven geput had.
II. De akelige beschrijvingen van de toestanden op
de grenzen deden mij tot het besluit komen, Grahamstown binnen twee dagen nog t e bereiken. Ik wilde
de volgende avond reeds te Uitenhage zijn.
12. Twee uur vroeger dan gewoonlik begon de reis
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de volgende morgen . Zevenmaal moest ik een nv1er
door. Zeve nmaal gmg bet in voile galop erdoor. lk
werd door en door nat , m aar de brandende zon droogde
mijn kleren onder 't rijden.
13. Halfweg naar Uitenhage was mijn paard te
zwak om verder te gaan. - Wat nu begonnen?
lk zag een man met zijn familie en zijn vee op 'n
afstand van d e weg. Zij vluchtten voor de Kaffers.
14. In 'n oogwenk was mijn besluit genomen; ik
ging naar de man en vertelde hem wie ik was en waarheen 1k ging. Daaro p vroeg ik hem mij zijn paard tot
aan de volgende post t e geven.
Er stood een lief diertje gezadeld, en kant en klaar
voor een rit, bij de vreemdeling.
15. De man wilde mij tot mijn verbazing niet helpen .
R et bleek later, dat hij mij niet had geloofd. R et sch een
h em onmogelik, dat ik in mijn eenzame toestand zulk
'n hoog officier kon zijn.
16. Mijn bloed ging .echter terstond aan 't koken,
t oen ooze maat mij zijn paard weigerde, - een vuist
schoot naar voren en de man lag op de grond.
E en sekonde later was ik op zijn paard gezeten en
in voile galop weer op reis.
17. Om vijf uur was ik t e Uitenhage. De Magistraat
had de hele stad op de been gebracht en wilde mij alle
mogelike eer bewijzen. Ik had echter niets dan wat rust
n odig na mijn grote rit die lange dag over de zware paden.
18. T ot overmaat van ramp was er een feestmaal
voor mij gereed. Ik wies mij, ging er heen, en - at
niets. Ik moest brieven gaan schrijven, dat ik tot
twaalf uur in de nacht deed.
19. Vroeg de volgende morgen ging bet weer voort.
7
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Ach, wat waren de paarden die dag toch slecht !
Overal op weg ontmoette ik vluchtenden. Het gehele
land was in rep en roer. Achter elk bosje meende men
een Kaffer te zicn.
zo. Zo wat tien mijl van de stad had ik bet voorrecht
een van de heerlike paardjcs van Kolonel Somerset
te mogen bcstijgen.
": N ooit vergeet il{ de
wee lde van op da t lief
diPrtjc te zittPn nade
<' llcnde van die dag !
In tien minuten was
ik weer frb- en bereid om, zo nodig,
een slag te levcren,
al had ik oak 6oo

-

m iy'l in zes dagen te

paard afgclegd.
3<>.

TWEE PREDT-

KAXTEX OP REIS IX
DE TRAXSVAAL.

r. In 't jaar rSsz
gi.ngen twec predikanten van de Kaap-Kolonie naar de Transvaal om
hun landgenoten een bczock tc br<'ngPn. Hct warcn
domince Nccthling, later als predikant van Stellcnbosch
bekend, en dominee Andrew 1\Iurray, die altoos ,predikant van Wellington" gcnoemd wordt. Tocn woonden
zij cchter op andere plaatsen. Gelukkig hceft eerstgenoemde een verslag v<.~n de rcis in de ,Kcrkbode"
DR.

ANDREW MuRRAY.
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doen drukken. Hij vertelt onder andere de volgende
verhaaltjes : '2.
,Hoe treffend was het mij ", schrijft hij, ,toen
een paar kinderen mij bij de doop hun eigen doopbriefjes kwamen geven. Een blond jongetje van vier
jaar gaf mij zijn briefje met zijn naam erin. Toen sloot hij
de ogen en wachtte
met zoete eenvoudigheid op de besprenging van het
water."
Dit gebeurde te
Potchefstroom
en
ook overal in de binnenlanden van ZuidAfrika in de oude
dagen.
3· ,Wij hadden
een kafferleider bij
onze ossewagen - ik
zie hem nog bij 't
vuur, waarbij broeder Murray en ik
stonden te praten.
DoM. J. H. NEETHLING.
Op de grond gezeten,
met de kin op de knieen, keek hij ons een lange tijd
zo aan. Toen zei hij in zijn gebrekkig Hollands, dat wij
zeer grote kapiteins moesten zijn. De bazen namen
altoos voor ons de hoed af, en allen nodigden ons
binnen. Ja, voegde hij erbij, eer wij nog bij een plaats
aankwamen, was er een span ossen voor ons klaar!"
4· Een andere Kaffer had dominee Andrew Murray
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zien en l10rcn preken, hce\n·l hij L'r wcinig van bcgrecp.
Hij wist er echtf'r heel amdig van te vertdlcn. ,Jk
heb nooit gedacht," zei hij tot zijn maat, ,dat de witte
mensen zo bang voor hun ka}>itein zijn. De klcine
kapitein wijst hun de vinger - en zij zittcn stil. Hij
raast en schddt tegen hen
zij zitten stil. Hij vlockt
op hen- zij zitten nog stil !"
'). Er werd natuurlik overal in de Transvaal katf'chisatie gchoudcn door de twce kaapse predikanten.
Jonge, en oo k wd oudcre lidma ten, WPrdcn aangcnomen
en voorgesteld. De bclangstelling dcr gemecnten was
biezonder groot. , De gcmeente vYas bijkans de ganse
dag bij de katcchisatie tegenwoordig", schrijft domince
NPcthling in zijn boeicnd verslag.
6. Aangenaam is het ook tP lezPn, dat de kindPrPn
der nude voortrckkcrs meestal op de enP of andere
manier lePrden lezen.
IIet was in 't verrc, woeste, warme Zoutpansberg,
dat de dominee tweeentwintig kindcren van zes tot
dertien jaar oud liet lezcn en \TagC'n bC'anhnmrdcn.
7· ,Tot mijn vreugde bcv(·nd ik, dat mf'cr dan
de helft mf't mcerdcre of mindere vlugheid lczcn
konden en clat zc allen cnig onderwijs hadden ontvangen."
8. Van de beroemde Kommandant·Gcneraal, Hendrik
Potgieter, schrijft hij als volgt:
,Hij was Pen man van hogc stotuur en van een eerwaardig gelaat. Hij was gehcel gcvormd om Kommanclant te zijn, maar door zijn jarcn en een kwaal aan de
benen was hij wat gebogen. Hij reikte ons de hand,
toen wij bij hem kwamf'n, en zci, dat zijn bedc nu
door God verhoord was.''

IOI

Doet dat niet denken aan de woorden in de Bijbel
van de vrome, oude Simeon?
9· :\Iisschien werpt het volgende 'n wdnig licht op de
vraag : wie toch de Zimbabwe en de andere grote
stenen gebouwen in .:.\Iashonaland opgestapeld hebben.
Dominee };t•ethling vertelt in zijn verslag, dat er een
praat.je in die t.ijd in de Transvaal rondging, ,dat
Potgieter epn brid uit Mashonaland, in 't Arabies geschreven, had ontvangen".
Jamml'r dat de eerwaarde schrijver de Generaal er
niet over sprak !
ro. Zekere J. Stuart, een ~ederlander, kwam ook in
't midden der la.atste eemv naar de Transvaal. Gelukkig
hedt uok hij cen boPk over zijn bezoek geschreven,
dat nog al bdangrijk is. Hoort eens wat hij vertelt!
II.
,De menscn gaan hier soms van twee tot drie
maanden lang op reis, om hun vriPnden en landgenoten
te bezoeken. De reis gaat per ossewagen. Zij slapen
gewoonlik in de wagen en blijven een of twee dagcn
bij elkc plaats."
Dit is zeker een reden, waarom onzc oude mensen
zo dikwels zeggen: ,0! er was zo veel liefde onder
onze mPnsen in die ou'e tij'e!"
12. Verder schrijfl de hcer Stuart van de Transvalers:
,Zij hebben veel gezond verstand en een helder
oordeel. Bijna allen zijn goede scherpschutters te paarcl,
zowel als veeboeren, landbouwcrs, mdselaars, steenbakkers, wagenmakPrs, leerlooiers, rietdekkers en
schoenmakers."
,En de vrouwen zijn allen kleermakers."
13. ,De kennis, die zij van taal, lrzPn en schrijvcn
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nog bezittcn, hebben zij aan het dageliks gebruik van
hun Bijbel, psalmcn en gezangen te danken."
14. ,Hct ecrste gcbouw, dat de hollanclse Afrikaanders bij het stichtcn van ccn dorp optrekken, is
een kerk. Daaraan werkt een iedcr onvermoeid, als
de bijen, die hun korf van hct nodige voorzicn."
15. ,IIerbergcn zijn nergens te vinden," gaat de
hcer Stuart voort. ,Zc zouden ook weinig aftrck vinden,
omdat iederc woning een herberg is. - Hierbij mag
ik ook voegen, dat zij ovpr 'L algemecn cen afkeer
van sterke drank hebben."
r6. Van de wcduwe van de onvergetelike Piet Retief
zcgt de heer Stuart:
,Zij woonde op de plaats van de heer Lombaard van
Potchefstroom. Zclden hch ik zulk ccn cerwaardigc
en deftige vrouw ontmoet. Zij was vijfenzestig of
zcvcntig j aar oud, tocn ik haar zag. Ik wildc haar
troosten over het gemis van haar echtgcnoot, doch dit
was niet nodig. Kalm Pn onderworpen zci zij mij, dat
zij, bchalvc haar man, haar drie zoons ook op slagvclden
verloren had."
17. ,Zij was mij ecn voorbeeld van innigc godsvrucht.
Haar woning was zindelik en net. Zij verdiende de
kost met haar handcn. Zij naaidc voor de mensen, zei zc
mij, en bakte kock en andere lckkernijen om te
verkopen."
Welk cen edele, krachtigc, dappere vrouw!
r8. Ook Andries Jakobus Willcm Pretorius, de grote
staatsman en held onder de voortrekkers, kcnde de heer
Stuart van nabij. Hij schrijft van hem als volgt: rg. ,11< vond hem tot mijn verbazing in cen huisjc
van klei, verdeeld in dric kleine kamers en zonder
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zoldcrin~.

Zijn papieren staken er tussen de stijlen
en gebinten van het dak !"
Deze is de man, wiens naam tans door de hoofdstad
der Transvaal gedragcn wordt !

JI.

EEN ONVERSCIIROKKEN J.\GER

(1).

r. Er is veel in clit bock van jachtpartijen verteld
Ik hoop, echter, clat mijn lezers lust hebben, om nog
wat ,jacht stories" tc lezcn, eer zij dit boekjc cindigen.
Ik wil ze uit de mond van overleden President Kruger
cnige mooie verhalen gevcn.
2. Kort voor zijn doocl verteldcn de grote man
'n paar treffendc avonturen uit zijn leven aan cnige
zijner vrienden. Ze zijn in ccn bock opgenomen, waaruit
ik 'n paar stukken, wat vereenvoudigcl, overnccm.
3· ,,Ik was met mijn zwager, N. Thcunissen, op een
j achttocht. Ik moet vooraf zeggen, dat wij een afspraak
gemaakt hadden. Iedcr zuu het rccht hebben de ander
'n flink pak slaag te geven, als hij door onvoorzichtigheid of lafhartigheicl 'n gekwetst stuk wild liet vrij komen.
::\iijn geweer was die dag ongelukkig nict in orde. Zo
moest ik ecn andcr tweeloopsgeweer mcenemen. De
loop van dit gcweer nu was in hct midden doorgezaagd
en ik mocst dus heel gocd schieten om mijn wild te doden.
Een neushoorn bijvoorbcdd moest ik juist daar treffen,
waar zijn vel het dunst was, anders zou dit gevveer niet
veel uitrichten. Dit wist ik heel goed.
4· ,\Vij kregen drie neushoorns, ecn bul en twee
kocien - de zogenaamde ,witharnoster', een van de
kwa:1iste soort
in 't zicht. Ik vroeg Theunissen de
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twee koeien te volgen, terwijl ik cerst de bul zou trachten
te doden. Ik joeg toen voorbij de bul en sprong van mijn
paard om te schieten. Hij kwam omtrent tien treden van
mij voorbij en ik had het geluk hem dood te schieten.
5· ,Daarna ging ik Theunissen lwlpen. Hij schoot
juist voor de twecde maal tocn ik bij hem kwam. De
koe, waarop hij schoot, bleef staan. Ik zag de twcede
koe weglopen en reed haar achterna.
6. ,Toen ik mijn maat voorbij ging, riep hij mij
toe, dat ik voorzichtig moest zijn. Ik moest niet uit
mijn zadel gaan, zei hij, \Vant het beest was zecr boos
en kon heel hard lopen.
7· ,Ik sloeg echter gecn acht op zijn woorden,
maar sprang weer van mijn paard en liep schuins
voorbij de renoster.
,Zodra hij mij zag, pijlde hij op mij af.
,Ik schoot- doch het dopje van mijn geweer weigerde. Voor 'n twcede schot was er gecn tijd. Het dier
was te dicht bij mij.
8. ,Ik kcerde mij om en ging op de vlucht. Daar
raakte mijn voet aan de haakdoornbosjes vast - en
ik vid voorover. Het beest was nu ook al op mij.
9· ,De eerste stoot met zijn gevaarlike hoorn ging
juist over mijn rug en met zijn neus duwde hij mij
plat op de grond. Hij wou mij zo vertrappen. Ik draaide
mij echter onder bet beest om en schoot hem met de
andere loop van onder door het blad. Ik trof hem juist
in 't hart. IIet dier sprong van mij af en viel dood neer.
r6. ,)Iijn zwager kwam nu op bet tonecl, sprong
van zijn paard en liep zo hard hij kon naar mij. Hij
dacht dat het schot per ongeluk was afgegaan en mij
gedood had.

rug
II.
,Tocn hij naderkwam en mij zag opstaan, licp
hij up mij af- en nam mij goed onder zijn sjambok!
, Ik was immers onvoorzic hti.g gewee<;t en had tcgcn
zijn orders in gehand.,ld."

32.

r.

EEX 0~\'ERSCIIROKKE-:\ JAGER

(II).

,Een Zc>C'r onaangcnamc> ontmoeting had ik,"
zcgt President Kruger verdPr in zijn bock, ,met cen
buffPl. Hct was in hd distrikt \vatcrberg, waar ik met
mijn zwagPr Thennbsen op jacht ging."
2.
,Ilij had ecn buffelkoc gekwetst, die schuil zocht
in ecn doornbos. Daar ik het dicr niet te paard kon
volgen, \·ol~de ik hct te voet en van nabij. Ik \vilde
zcker zijn haar niet uit 't oog te verlil'Len. Plotsding
stormde zij op mij los.
3· ,Ik wou haar schieten, doch mijn vuurstccngewecr
wcigercle ! lk trachtte mij toen door de vlucht te redden.
Het had echter vcel geregend en juist achter mij was
er een grote poel madder en water, waarin ik vicl.
De buffel tuime1dc er onk in. ~Iijn geweer lag ook in
't water en was dus van gecn nut voor mij. De koc
stoottc naar mij, doch een van haar hoorns hlcef in
de wal vastzitten.
4· ,Toen greep ik de andere hoorn en trachtte de
kop van 't dier onder water tc houden. lk wilde hct
bcest smoren. Het ging echter zeer moeilik, want de
hoorn was glibberig. Ik moest bcide handcn gebruikcn
en alle krachten inspannen om mijn doel te bereiken.
5· ,Mijn krachten raakten ten slotte nitgeput. Zo
liet ik de ene hand los, om mijn jachtmes te grijpcn
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en de buffel daarmee te doden. l\Iijn andere hand was
cchter te zwak om het dier vast te houden. Het rukte
zich los en richtte zich op.
6. Gelukkig was de koc bijna gesmoord en haar ogen
waren ook zo vol modeler, dat zij mij niet zicn kon.
Ik sprong toen weg en vcrborg mij achter een bosje.
De buffel liep een andere richting uit. Tocn hct dier
vcrdwcnen was, ging ik mijn geweer uit de poel halcn.
Ik zag er vcrschrikkelik uit, bedckt met modeler en slijk."
7· ,Het gevaarlikste ogenblik op mijn jachten was
echter het volgende:
,Adriaan van Rensburg en ik warcn op zekere dag
in het veld om olifanten te schieten. Toen wij de eerste
troep zagen, was van Rensburg een eind achter. Ik kon
nict op hem wachten.
8. ,Schuin voor de olifanten sprang ik af. Een
hunner had mij reeds gczien en liep zo snel hij kon
achter mij aan. Op dat ogenblik wist ik cchter niet
dat hct dier reeds zo dicht bij mij was. Ik bevond mij
in ccn bosje en zag hct dier niet eer het op mij was.
g. ,lk wou tocn op mijn paard springen, doch de
takken van het bosjc, door de olifant neergetrapt,
sloegen mij tegen de grond. 1\Iijn paard Iiet ik toen
los en ik sprong dwars voorbij de olifant.
ro. ,Hij volgde mij onder groot geschrecw en wilde
mij met zijn snuit neervellen. Het werd een wcdloop
op leven en dood. Ten slotte, echter, won ik 'n weinig op
hem. Ik was in elk geval buitcn het bereik van zijn snuit.
rr. ,De Kaffers, die bij ons waren, stonden zo wat
honderd treden verder toen de olifant mij aanviel.
Ook zij gingen op de loop: zij vooruit, ik achtcr hen,
en de woedende olifant weer achter mij aan.
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,Ik kwam tof'n op de gedachte de Kaffer, die
het zwakst liep, op te vangen. Dan kon ik hem even
voorbij springen. Het dier zou dan op de Kaffer stormen
en mij een kans gevPn om het van heel nabij te schiPten.
:\Iijn groot geweer (een vierponder) had ik nog bij mij.Doch de olifant bleef staan, zo dat ik mijn plan niet
kon uitvoeren.
13. .,Van Rensbnrg joeg toen naar mij toe om mij
te helpen, doch zijn paard trapte in een gat en tuimelde op de grand.
,Intuss<>n had de ulifant het hazepad gekozen.
L.J.. ,ToPn nu Rensburg weer op de been kwam, liep
ik weer in de richting, die de olifant genomen bad.
De olifantskoe, die mij gejaagd had, had een klein kalf.
lk rende het voorhij achter de moeder aan. Toen hf't
kalf mij zag, ging het aan 't schreeuwen en liep op mij af.
1.5. ,lk sprang in ecn bosje, dat dichtbij stand, met
het kalf achter mij aan. Zonder om te zien, liep ik het
bosje door en wd in ePn andere rchting als ik erin
gegaan was. Tocn kwam van RPnsburg mij tcgcn met
mijn paard. Hij riep mij toe: ,Hier zijn tsdse-vliegPn;
wij moeten omdraaien."
l\Iaar ik antwoorddc: ,~u ja, jaag dan maar uit, ik wil
nog eerst die olifant schieten, die mij zo gcplaagd hePft."
r6. ,De koc was echtPr voor goed verdwenen.
Toch gelukte hct mij die dag t wee van de troep
olifanten te schieten cer ik naar huis keerde !"
17. EPn lichaam en een wil van ijzer had die onverschrokken jagcr, niet waar? Daarbij had hij ook
een vaderlandslidde, die hem de be wondering der
wereld bezorgde.
12.
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E::-;IGE OORSPROXKELIKE GEDICHTE~ \'OOR RECITA'IIE.
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Oxs ,

BABy".

Nicmand zict ons baby groeienBaby met hct lachend oug.
Zie hem met het katje stOl'ien;
Kijk, h1j werpt zijn pop nmhoog!
Baby kwam 'n jaar gcleden,
Stal elk hart (de klcinc die£!);
Daagliks geeft hij nienwe reden
Om tc rocpen: ,Ach, hoe lid!"
:\Iocder zcgt, hij grodt btj 't slapcn,
Als ccn blocmpje, zoct en zacht.
'k Ging eens kijken onder 't laken
In de stiltc van de nacht.
Daar lag baby, met zijn beentjes
Lief gcslingcrd in clkaar,
Maar zijn becntjes, noch zijn tcentjes
Werden ]anger, noch zijn haar!
Toch grncit baby! - 't Is een wonder,
Dat zijn zusje ni.:-t verstaat.
Hij wordt gtotcr en gezonckr;
Net nu loopt hij rond en praat.
Zict hoc lekker lacht en ect hij,
Zander kommer, dag en nacht;
Maeder zorgt voor h<'m, dat weet hij God houdt over hem de wacht.
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DE· LA~DMA~.
Van af de vroege morgenstond
VerdPelt de ploeg de klamme grond;
De landman stuurt met vastc hand
De sterke ossen over 't land.
Zij werken zwaar, zij werkcn door;
Hd land vertoont nu voor op voor Gelijk de rimpels op de zec.
De vader weikt, de zoon helpt mee.
Dan komt de zaaier op zijn beurt;
Het zaad zakt in waar de aardc scheurt,
En voelt noch kou, noch winterwind Gelijk aan moeders burst het kind.
Zij doen een edel werk, o Heer!
Zie op hen steeds in liefde neer ;
Gedenk de duizenden in nood,
Die op ze rekenen om brood.

z,) slaapt het zaad gerust en zacht,
Totdat de lieve zomer lacht,
En al wat slaapt WPer wakker kust,
En regen gceft naclr hartelust.
Dan glinstert overal het groen,
Herboren door de zonnezoen,
En nit de vore schiet het graan Zo vindt de landman zijn bestaan.
8
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MORGEN VAKANTIE!

Hoort toch hoe razen de jongens daar buiten!
Wat is er gaande vandaag met die guiten?
Zij stoeien en schaatren,
Zij tuimlen en snaatren ;
Zij hupp 'len en gillen
En doen wat zij \villen Hier rolt er een hoed en daar ginds vliegt 'n pet;
Ze knijpen elkaar bout en blauw voor de pret.
Hoort toch hoe woelen de meisjes daar binnen !
:\lcester wcet zeker niet wat te bl'ginnf'n.
Zij lachen en zingen,
Zij dansen en springen,
Zij schomm'len en zwaaien,
Zij wippcn en draaien
Van kamer tot kamer, door voordcur en gang;
Vandaag zijn ze zekPr voor mcestcr niet bang!
Zegt me toch, kindren, wat moet bet bcduidl'n ?
De school is op horens van al die gP luidcn :
Dat stoeien en schaatrPn,
Dat tuimlcn en snaatren,
Dat lachen en zingen
Dat dansen en springen. 't Is morgen vakantie, Jlvf eneer, wcct jc we!?
Dan storcn we ons aan gccn mccstcr of bel I
Hoera, hicp hoera ! want 't is morgen vakantie ;
Dan hebbcn de mcisjcs en jongens 'n kansje
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Om langer te slapen,
Te geeuwen, te gapen,
Om lekker te luieren
En uit te gaan kuieren,
Of binnen en buitcn het oudcrlik huis
Zich goed te vcrmaken, - al blijvcn zij t.huis!

MIJN 0SSEWAGE~.

Ik hcb je lief, mijn ossewagen,
:i\Iijn oude, t.rouwe, taaie vriend;
Jc hebt jou als 'n held gedragen
En mij door dik en dun gedicnd.
Tocn ik ging t.rouwen, lang geleden,
Te Kaapstad aan de grote zce,
Heb ik het ecrst in jou gereden;
Tcrug - - drocg je mijn vromvtje mee.
Ik dcnk nog
vier, of
De plaatsen,
Van Calcdon
~ict

daagliks aan onz' tochten vijf, maar honderdmaaldie we saam bezochten
tot verre Vaal.

Ons eenzaam pad licp soms naar 't N oorden,
Door Bokkevcld naar Roggeveld ;
Dan weer langs Gamka's dorre boorden,
Door kaal Karoo Pn vale veld.
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We deden Zwartberg's bulle wanden
Weergalmen bij de Cango Grot;
T e zwoegen door de zware zanden
Om Kimberl<>y was v<Jak ons lot.
We tartten duizendc gevaren
In Boesman-, Griqua-, Kaffcrland,
Gelijk 'n bootje up de baren
Door wil en wetenschap bemand.
Toen kwam de grotc Trek-- mijn wagen
Werd toen geheiligd aan mijn hart:
Ilet droeg mijn al die donkre dagen:
Mijn vrouw, mijn kroost, mijn hoop, mijn smart.
Mijn Bijbel was ook in die wagen.
Al las ik wel nict veel, ik wist,
Dat ik mijn ossen minder slagen
Moest geven -- om die \vagcnkist !
Mijn wagen diende ons tot woning -Vour huizen bouwen was geen kans! En toen Selkats, de wrC'de kuning,
·
Ons aanviel, wus het ons 'n schans.
De zware wagenwielen drcunden
Als donder over Drakcnsberg ;
De afgrond gaapte; de osscn stennden
Het rilde mij door been en mcrg.

-
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Daar lag Natal, met zilvren stromen
Z1ch slingrend tussen golvend veld :
Een lieftik land om in te dromen
Van zoete rust- niet van geweld!
We daalden langs de deining neder -Retief ging naar Dingaan vooruit -~lijn wagen kwam tot ruste weder
:;\!iet vcr van Blauwkrans, bij 'n spruit.

Die spneit hcct M oordspruit tans I - Mijn wagen,
Die weet ervan .... Ik was op jacht.
We waren doodgcrust die dagcn ....
De slimme Zoeloe kwam bij nacht.
~Iijn

God! ik dacht ik zou bezwijken
Van wanhoop bij hetgeen ik zag :
Mijn wagen stond gevuld met lijken,
T oen ik er a an kwam na de slag !
Ik heb ze bij die spruit begraven:
:\lijn lieve vrouw en kindren vier;
Toen trachtte ik mijn wond te laven
~let Zoeloebloed te Bloedrivier.
Die wraak was zoet - maar daar, bij Weencn,
Vond ik geen vredc voor mijn hart ;
Zo trok ik o'er de bergen hencn
Geheel allenig met mijn smart.

II8
Geen mens op aard om van te houden !
Gcen vrcugd in wat ik zag of deed!
Ik zocht vergcefs bij ~ijlstroorn's wouden
Een stille schuilplaats voor rnijn leed.
Te veel had ik geliefd, vcrloren;
Begravcn warcn vrouw en kind;
Tot droefheid scheen ik uitverkoren ::\Iijn wagen, cchter, bleef rnijn vrind.
Want een dag vond ik in die wagen
::\lijn oudc Bijbel in de kist.
lk las cr wencnd in - rnijn klagcn
Verdween tocn als 'n rnorgenmist!
Laat andren op hun huizcn bogen,
lk roem rnijn wagcn, oud en stuk,
Doch gans vcrheerlikt in rnijn ogcn:
Het bracht rnij leed - en groot geluk!
1k hcb j e lief, rnij n ossewagen,
Mijn oude, trouwe, taaie vriend;
Je hebt jou als 'n held gedragen
En rnij door dik en dun gcdiend.

III)
0EFENINGEN IN VERBAND MET DE LEESLESSEN.

r.

V aderlandsliefde.
(Speloefening).

t•a-dcr-la nds-licf -de
rzj'k-ge-klcurd
ott-der-huis
on-dank-baar
z6n-nig-heid

har-te-wens
ttit-ge-breid
dank-baar-heid
wcer-klinkt
gc-wiegd

ge-kust
ge-v6ed
gc-griefd
ver-cicht
vrucht-baar

(Woordverkla.ring).

rij"kgekleurd: vol mooic kleuren.
hartcwcns: hoogste wens.
dicr : dierbaar.
Hitgebrcid: groot, ruim.
schwwcn: (iets) de rug toekercn.
lwncn: bespotten.
onzkranst : omringd.
wcerklinken: cen geluid herhalen.
gegriefd: bedroefd.
hechten : vast binden.

r. Gebruik ook de Hollands-Engelsc TVoordel1jst, achter
in het boek, om ie hct gedicht nog betcr te doen vcrstaan.
2.

Leer dan het gedicht van buiten.
2.

op-mer-ke-lik
ge-beur-te-nis-sen

't Eerste Kerkje c1zz.
H 6t-ten-tot-ten
wei-ni-gen

ge-beur-de
spul-le-tje
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ma-tro-zen
groat-pra-ter
Por-tu-ge-zcn
ka-me-raads

ach-ter-na
on-ver-ge-tc-l£-ke
nieuws-gie-ri-ge
land-gc-noot

te-rug-stor-mcn
hei-de-ncn
bc-c•el-voer-der
ef-fi-cie-ren

opmcrkel£k: de mocitc waard om optclcttcn.
over 't hoofd :::ien : voorbij zien.
voorname personen: menscn van invloPd of rang.
pochen: grootpraten.
uit het oog verl£ezen : vergcten.
achtema zetten : volgcn.
wat hem scheclde: wat hem mankccrdc.
verlcgen : beschaamd.
monument : gcdenksteen.
in 't spel: aan de gang.
diep bewogen: zeer aangedaan.
trctfend: hartroerend.
baanbrekcr: voorstc, voortrckkcr.
't nagcslacht: de nakomelingen.
r.

Men zegt:
Ik hoor nu ; ik hoorde gister.

Doe hctzelfde met:
houwen, rennen, stormcn, vermoordcn, vertcllen.
3·
6m-gc-ko-men
vre-sc-lik-stc
ge-luk-ki-gcr
land-ge-no-ten
6p-ge-wekt-ste

Dona Lconor cnz.
te-leur-stcl-ling
tc-rug-gc-gaan
el-len-de-ling
ver-m6ei-en-dc
ver-sier-se-lcn

6p-te-schrij-ven
sla-\ in-ncn
h6n-ge-rig
tc-rug-kcer
wan-h6-pig

12!

te plcttcr slaan : aan stuk slaan.
u£tptttting : zwakheid.
omkomcn : vergaan, stcrven.
zich gedragen : te handden.
schipbreuk: stranding van 'n schip.
de ziel van 't gczclschap: de vrolikste van allen.
aan boord zz)'n : op 't schip zijn.
voor de deur staan: te wachtcn.
men besloot : men maakte 'n plan.
h0' gaf voor: hij hic1d zich alsof.
als cell razcnde : als cen die ge k is.
icmand iets ontncmcn : iets van hem afncmen.

r.

Men zegt:
Ik sla nu; ik slocg gister.

Doc hetzclfdc met :
komen, schrijvcn, strandcn, lezen, verliczen.
2.

Schri.ff

Jut

meervottd van :

schip, bock, slaaf, kapitcin, vaartuig, kind, m£'ns, jaar,
vis, dag, deur, maand, droefheid, ziel, reis.

4·
mi-nu-tcn
ver-dr6n-ken
ver-lie-tcn
in-land-se

N og ern schipbreuk.
ver-m6ei-cn-de
be-zwe-ken
vcr-lich-ting
16t-ge-val-len

na-tu-rel-len
6n-ge-z6n-de
6p-daag-de
ge-raam-ten
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stict op ecn rif: kwam met een rots in aanraking.
hct voorstel viel door: het plan werd opgegeven.
bcreiktcn 't strand: kwamen aan wal.
te kwader 11,re: ongelukkig.
afgcstemd: afgekcurd.
inlandse stammen : volkcren in de binnenlanden.
hct bleek spocdig: het wcrd gauw duidelik.
be:::wij"kcn: sterven.
gebrek lij"den : bchoeftc hebben aan kost.
dat gaf verlichting: dat deed zc beter voelen.
zich aansluiten bij": samen gaan met.
zich t•oorstellen : cen gedachtc vormen ovc>r.
een zeil kwam in 't zicht: een schip wcrd gczien.
opdagen: aankomen.
r.

Schrijf op en leer uit 't hoofd :
lk ben.
Je of jij, bent.
Hij, zij of het, is.
Wij of we, zijn.
J ullie zijn.
Zij of zc, zijn.

5·

Ben ik?
Ben je of jij ?
Is hij, zij of het ?
Zijn wij of we?
Zijn jullie ?
Zijn zij of ze ?

Een schaduw van wat cr komcn zou.

spreek-woord
toe-ge-past
en-gel-se
ver-rich-ten
6m-stre-ken

gecst-drift
plech-tig-heid
ge-he-sen
be-krach-tig-de
N e-der-lan-ders

pro-fe- tie- sc
ver-ga-de-ring
pro- kla-ma-tie
an-nck-si-tic
wer- ke-lik-hcid
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plaats vindcn : g~·beuren.
onwetend: zondL·r 't te weten.
op iets tocpassen: van icts zeggen.
in handcn hebbon: in bezit hebbcn.
zich vcstigcn: (ergens) gaan wonen.
de baai aandoc1l : bij de baai aangaan.
op tc doen : te krijgen.
ccrzucht : dnrst naar roem.
zich bevindcn : te zijn.
gaande maken : opwekken.
met grate plechtighcid: met vcel vertoon.
de vlag werd gehcsen : de vlag \Verd opgctrokkcn.

r.

Men zcgt:
ik zcg nu, ik zcide gistPr, ik heb dikwijls gezcgd.

Doe hctzelfdc met :
vinden, vestigcn, zcilen, doen, ankcren, stichtcn, verrichtcn, vinden.
2.

Men zegt:
laat, later, laatst.

Doc hetzclfdc met :
lang, vcr, kort, groot.
6.

ge-rin-ge
gc-schic-de-nis
be-man-ning
aan-gc-lcgd
on-der-ne-ming
bin- nen-zeil-de

De II aarlem.

zuid -6os-tc-wind
di-rek-teu-rcn
han-del-sta-ti-on
maat-schap-pij
waar-ge-no-men
ver-spreid-den

r. Men zegt:
wij lezen
ik lees
hij" lccst
zij lezen

ik las
hij las

wij lazen
zij lazen

Doe evenzo met :
staan, vinden, doen, brekcn, dwarsbomcn, zullen, geloven, grijpen, zeggen, sterven, scheuren, werpcn, pijnigen, vcrroercn, kunnen, maken.

g.
on-schul-di-ge
kin-der-ach-ti-ge
r6nd-rcis-de
H6t-ten-tots-god

De hottmtotsgod.
h6-ren-tjes
te-gen-w6or-dig-heid
terg-geest
ver-ruk-king

lezcnswaardig: de moeite waard om gelezcn tc worden.
op 't tonccl komm: vcrschijncn.
te land komen: aankomen.
trachtte: probcerde.
als dankoffcr: aan (hun) God gegevcn uit dankbaarheid.
hij deed also/: hij handeldc alsof ....... .
van verrukking: van grotc vreugdc.
vast : zeker.
Schrijf op en leer van buitcn:
Ik hcb
Wij of we hcbbcn
Je of jij hebt
Jullie of jelui hcbben of hebt
Hij heeft
Zij of ze hebben.
r.

Schrijf op hct cnkelvoud vmz:
reizcn, diertjes, vlcugels, horentjcs, mannen, bewoners,
schapen.
2.
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ro.
me-nig-te
tel-ken-ma-le
a£ -schrik-ken
e-nigs-zms

TVildc diercn aun de Kaap.
groen-te-tuin
paar-dc-rui-ters
bij-v6or-beeld
d6od-ge-scho-ten

ri-n6-cc-ros
rei-zi-gcrs .
af-tui-mel-de
h61-der-de-b61-der

een denkbeeld vormcn: een gedachte krijgen.
mass a's ·wild : hopcn wild.
cen rol spelen: ecn werk doen.
afschrikken: bang maken; wegjagcn.
zich vermaken: pleizier hcbben.
ecn ondier: een monster.
r. Schrijf zinnen waarin een of mecr der volgende
woorden of uitdrukkingen voorkomen:
gedachte; wilde dieren; van allerlci aard; gevaarlike
leemvcn; 's nachts; bczoeken; zich vermaken; op re1s;
nict minder dan; aan de bcurt; bang; in voile vaari;
omhoog; van alle kanten.
II.

pas-sa-giers
eks-pe-di-tie
aan-ge-te-kend
dag-boe-ken

Uz"t van Reenen's fou.rnaal.
gcel-ach-tig
slag-tan-den
blid-zij-den
Kaf-fer-stam-men

6p-per-hoofd
schip-breu-ke-lin-gen
6n-ver-wachts
ach-ter-v6lg-de

afgestamd waren: afkomstig waren.
vierhonderd zieten: 400 mensen.
geroerd zzjn : aangcdaan zijn.
1tit de vocten make1~: weglopen.
in ecn oogwcnk : in een ogenblik.
' hun reisgcnoot: iemand die met ze reisde.

!28
I. Schr0'f in ztnnen wat cr m 't hoofdstuk gezegd
wordt van:
De Grosvenor - twaalf bocrcn - dagbueken - de
Hambona's- Kamboosa- Prins- Tjaart v. d. Walt.
2
Men ::cgt:
Dikwijls hcb ik hem gezien,
of
,
heb ik icts gczien.
Doc zo met:
uitrichten, ondernemen, aantckenen, schrijven, horcn,
eren.
rz. Lc Vat'llant op rets.

a-von-tu rcn
bc-zwaar-lik
on-ge-dul-dig
ont-ken-nen
6-li-fant
wel-dra
le-ven-di-gcr
ach-tcr-na
ver-schrikt
te-ge-li j-ker-tij d
leid-de
schuil-plaats
i·n onze zuidhoek : in Zuid-Afrika.
at'onturcn : ontmoctingcn.
valt nict te ontkemwz : is de \vaarheid.
op 't spoor afgaand: 't spoor volgcnd.
m0'n oog werd gctroffen: ik zag icts.
wtj hidden raad: wij maakten plannen.
als 't ware : :z;o te zcggen.
in 't oor fhti~tercn: zachtjPs zpggen.
ccn schot lassen : schietcn.
r. Leg ztit waarom men eoz D of T, of DD of TT, of
DT in de volgende wcrkwoordcn hceft:
landde, schrijft, rcisde, lciddP, fluisterdc, draaide, mikte,
verschrikt, vluchttcn, loste, wordt, maakte.
2. Een Frans·man komt uit Frankrijk. -- Van welk
land komt:
Een Engpl:;man, ecn Ncderlander, cen Rus, een Duitser?

~
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13.
amb-tc-naar
am-mu-ni-tie
{m-ker-pbats
n{m-we-liks

Een ••astberaden man.
sm6k-kc-laar
kn1-nig
bat-te-rij
ver-d\1b-belt

mis-Mn-dcld
blltf-fc-rij
be-waar-heid
on-ge-deerd

iets, dat hem boeide: iets, clat zijn aandacht trok.
men had reden te 1•crmoeden: er was oorzaak om te
denken.
!?ranig gcdragcn : !link handclcn.
lwmt er niet cp aan: is van mindcr belang.
met dat doel: met dat voorncmen.
hij was hem t•oor: hij was te gauw voor hem.
tegen hem 11itvaren: op hem schelden.
t'l'll sein geven: ecn teken gcven.
ongedeerd: ongewond.
blufferij": grootpraterij.

r.

lVat -is het v11dersrheid tussen:
Een groot vriend, t>n EPn grote vriend?
., groot koning, ,
,
grotc koning ?
goed jager,
,, ,
goede jager?
, oud soldaat, .. .. oudc soldaat?

Men zegt :
geclragcn, gedrocg, gedragen.
Doc evcnzo mel :
vermoPdPn, zijn, oudcrzoeken, ga:m, vliegt>n.
2.

q.

Rood!' Zand Bakens.

b6P-re-wo-ning
on t-rust
on-n6-zel-hcid

uit-tr<'k-ken
voor-bij-gan-ger
be-leefd-heid
9

iJO

on-wil-lc-keu-rig
his-t6-rie
wr-gis-sing
vcr-schil-len-de
gr6nd-bc-zi t-tcr
vier-kan-tc
in t•crba11d met: naar aanleiding van.
tc l?CJ!Ilen gevcn : zcggen, tonen.
hwam hierop nccr: was als volgt.
1•erloj vragcn : toestcmming vragcn.
een proccs: ccn zaak voor 't hof.
met een kwaad oogmerk : met ccn boos doel.
in armoede storten : arm makcn.
onwillekeurig : vanzelf.
1. Let nu gocd op I Meil zegt:
horen, hoorde, gehoord, en
komen, kwam, gckomcn, cnz.
In deze les, cehter, lees! gc van:
vcrtocvcn, verhalen, gcdragen, vermoctlcn, ontlerzoekcn,
verdnbbelen, mishandt'lcn, bcwaarhedcn.
Vcr1'oeg nu ook die u:crk<coordcn, maar pas of I

15.

Ecn zondcrlingc faclzt.

nccr-vcl-lcn
z6n-cler-lin-ge
wel-haast
6m-zwcn-kcn
j acht-par-tij -tjcs plaats-tc
bc-kom-mcr-nis
ge-zel-schap
vcr-wacht-tc
on-gc-gr{md
sn6r-ke-rij
tc-leur-gc-stelcl
'n zmtderling soort: <'<'n vreC'mcle soort..
op zz)"n wi;"ze: op zijn manier.
onder schot krijgcn : hinnen lwt bercik van ecn gcwel"r:-.choL
~11urkerij : gruot pra I l'n.
welhuast: gauw.
"i.'an koers vcramlcrcn : t•t·n ander piid k.iPzen.

r .)I

ltccn·cltm : neerschictcn.
om::u:cnkcn: umdraaicn.
ongcgro11d: zonder grund uf reden.
I.
M Cll zcgt :
ver, verder, verst.
Due hct::clfdc met :
vecl, moeilik, nauw, lang, plat, vrccmd, dirht, onschuldig lichl, ongegrond, geestig.
2
Vcrvocg:
hchben, helpcn, srhietcn, zcndcn, drijven, vcrtrekkcn,
liggen, wachteu.
I(J.

Ongelukkcn op zcc.

ver 6n-gc-luk-te
of-fi-de-ren
ver-gis-te
d6er-lik
l{Js-hak-ken
ge-doem-de
(•crvngclzr kkcn : verga<~n.
alsmcdc : tezanwn met.
dccrlik: zeer.

(Jp-le-ver-dc
ge-red-den
na-hij-heid
on-clr{L-gl'-lik
schecps-volk
v6urt -ge-sleep t

in "t rui111: Ul' binnl'D!->tl' dieptc (\·. 'n ~hip).
loslzakkcn : llls kappen.
gcdocmdc: veruordcdde, verloren.
hij 1'trgistc ::iclz : hij had 'n vPrkeerde bcrekening of
gedachte.
in de branding: in de golwn llicht hij de kust.
schccpsvolk: matrozen.
r. In het hoofdstuk staat cr:
zijns vaders waning.

IJ2

Zcg dit op 'n andere ma111cr.
Doc ook zo met :
mijns vaders huis, moeders kind, oums plaats.
2 Gcef hct tcgenoverstcldc op z·an :
zuid. veel, huog, hcvig, volgcnd, klein, dood, lang, gocd,
eer, minder, dicht bij, ongelukkig, ondragelik, clapper.

17.
koe-nint
uit-ge-gc-ven
bc-let-tc
goe-ver-neur
zand-dui- neu

De landing dcr Settlers.
po-li-Uek
be-6or-deeld
me de-wcr-kcr
te-leur-ge-steld
ach-ter-grond

k&n-nis-ma-king
e-mi-gran-tcn
d6cl-ein-dcn
ij-zcr-wa-rcn
pa-ra-dij-zcn

onder brits bcstzu-tr: onder engclse rcgering.
lagcn t'oor ankcr : waren geankerd.
cmigrantcn : mensen, die ccn land vcrlalcn, om in
een ander land tc gaan wonen.
tot kantorcn diencn : ab kautoren gebruikL"n.
zaken fc rcgelen: zaken recht tc n1aken.
bosrijkc hoogtcll: bergen of hcuwls vol bos:ocn.
de ·urucht m11: het gevolg van.
III en zcgt:
,ben jc ?'' nict ,bent jc ?"
.,hcb je ?"' niet ,hcbt jc r·
,kom je ?" niet ,komt je ?"
Als cr cchtcr gccn vraag is, zcgt 111C11:
jc bent, jc hcbt, je komt.
Zct 1ltt ccn vraagtclwn achtcr:
gaan, staan, slaan, willen en zullen, in de zde pcrsooll
enkelvoud van de tegenw. tzjd.
1.

IJJ

rR.
lui-tL·-n::mt
d6-de-lik
he-dr6-gen
ont-vluch-ten
gc-kneus-de

Ecn ,nauu:e ontkoming·-.
ri-\ ier-wal-len
ver-plet-te-ren
e-wn-tjes
hcu-pen
ge-beukt

wag-gel-de
te-gen-w6or-dig-lwid
ge-pcrst
b6rst-heen-de-ren
gc-dl'1wd

dcstijds: in die tijd.
passen : treden, vards.
bcricht brcngcn : tijding bnmgcn.
lcgde aan: met l'en gcweer mikken.
in de t•crtc: op cen a{stand.
amz de oevcrs: ap de wal.
m ijn gcu:ccr wcigcrdc: hct schat ging nict af.
tcgcm... oordighcid Tun gccst: verst and, bedaardheid.
tc 'Lt:ringcn : tc draaien.
r. I\ttnt gc hct t•olgcndc andcrs uitdmkkcn?
Een grate trocp olifantc1~. Aan de jacht deelnemen.
Ik had mij hedragen. Zij liepen mij achterna. Ik kon
ze onmogelik antvluchten. Ik deed mijn best. Zij
wilden mij verpleUPren. Ik mocst handclen. Ik was ap
't punt hct gewcer weg tc nemcn. Ik viel ter aarde.
Hoc hct kwam, wcet ik nict.
rg.

Een lccuwcjachi.

a-von-tu-ren
ver-bi-zen-de
6n ge-ol·-fcnd
kreu-pcl-hont

lands-lie-den
6or-ver-do-vcnd
h61-dcr-de-b61-dL·r
om-sin-ge1-den

met 'l'crbazcndc spocd: met zeer grate '3nelhcid.
krcupcllumt l1os: laag geboornt;~.
~

9*
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hevig brullen : luid geschreenw.
gcocfcnde jagcrs: jagcrs, die vee] ondervinding hehhen
opgedaan.
~·rucMeloos : nuttel')OS.
holdcrdeboldcr : onderst bovcn.
fier starend : trots kijkend.
r. Jtfaak k_orte zinncn, <oaarin de t•olgcndc voornaamwvordcn gebruikt worden :
Ik, mij, ons, u, hem, hun, haar, ze.
2.
!Jf aak kortc zinncn, waarin de z•olgendc amzwz)'::cndr
voornaamwoorden gebruikt worden :
DPze, die, dit, dat, gene.
J. Vervoeg:
Duden, vcrdwijnen, ncprschieten, blaffen.
20.

wr-ge-le-kcn
hy-e-na's
6p-joc-gen

De luipaard m de

bt~ffd.

ge-duch-te
weg-ge-scheurd
6n-voor-zich-ti-ge

pl6t -se-ling
bl6ed-ver-lies
he-zweek

in 'n hockjc gekccrd : vasigckeerd.
zzjn tegcnstandcr: zijn vijand.
geduchte vtj"and : machtige vijand.
om tij"d te sparen: om tijd te winnen.
in alter ijl: zo gauw mogelik.

r. Schrijf zinnm met de t•olgmde <coordcn en uitdr ukkingcn.
vergeleken worden; gevaallik ; kudden ; nnverwarhis;
op de grond werpen; gelukkig; keer op keer; ter
hulpe snellen; bijtijds; het gcluktc hem ; op sterven
liggen ; te laat.
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2.
Schrzjj op het tcgcnm•crgestelde ·van:
g("vaarlik ; gewoonlik ; kwaad doen ; terstond ; naar
vun"n; tezamen; linkerarm; laatste; haastig; bijtijds;
unvnorzichtig; hoog.

21.

nc-der-zet-ting
an-ker-plaats
baan-brc-kers

Farewell en King enz.
blocd-d6r-stig
be-scher-men
ver-n~- zen

vuur-wa-pens
b6ncl-ge-no- ten
a-de-men

ncdcrzetting: kolonie.
folk : ccn vcrtalcr.
1•olgcns King : zo als K. vertelt.
in de zin krUgen: lust krijgcn.
1Jlocddorstig : buitengewoon v\Tecd ; gauw om andcrcn
te dodcn.
de he/ling: de schuinte.
op 't spel ::Un: (ermee) gewaagd.
<•riJ tc ademcn: gerust te zijn.
CC1Z

r.

SehrUf op de bijwoorden in de ccrste 5 paragrafen
dczc les, en zeg waarom zif bijwoorden zifn.
2. 1lfcn ::egt:
ik bezoek
ik bezocht
ik heb bezocht.
wij bezoekcn
wij bczochten
wij hebben bezocht.
Doe het::elfdc met :
wrgeten ; willen; zeilen ; lopen ; ves1.igcn; winnen; bcIow·n; beschermen ; verrijzen; brengen, blijven; gaan ;
zit ten.
22. Tshaka, de lVrede.

1•an

6n-ge-veer
nn-be-dui-den-de

ja-l6ers
Eu-ro-pe-se

bie-z6n-dcr
ge-ne-raal

'

; I
!:

I

munt-te
re-gi-men-ten
\\ erp-spie:-'
door-b6-ren
neer hou-wcn
a£ gc-schaft
6n-o-ver-win- ne-lik in-gc-lijfd
ver-h6n-gE>r-ck
eraan u:ij"dcn : l'raan geven.
ingelijfd: gevocgd.
ttitmunten : boven andPrcn uitsteken.
1cerkte aanstekclik: wektc navolging.
ten uitvoer bre11gcn : te vcrwPzenliken. te duen.
rep en roer: beweging.
r. Leg uit waarom er TT in de 'i'olgcndc u:k1x.•. stczal:
muntte, hceUL'll, vcrwocstte, vluc htte.
2.

Noe1n de bij1t,•oordcn en bijt•ucglike naamwoordcn

in de eerste 4 paragrafen '<'an dcze lcs, e11 :::cg <'an elk

waarom hct ee11 bijw. of bij<•. nmw. is.
3. Hoe kunt ge hct ·uotgcnde andcrs zcggcn?
ongcvcer; een onhednidencle stam; een buitcngewo'lll
mens.
ZJ. !Yaar Kttruman mel 111 uffat.
waar-dig-~ tc
ver-stan-dig-stc
6n-af-ge-hro-ken
cen v6u-dig

oot-m6e-dig
bc-k6m-merd
twee-en- twin-tig
ver-toef-ck

kruim-kens
h6n-de-kens
gc-ein-digd
god-vn'-zen-de

waardigsle : bcste.
edelc gadc: gocde \Touw.
onafgebrokw : zonder op te houden.
gocd ot•er wcg lwmcn : goed klaar konwu.
ecn gcwissc dood: een zekerc clood.
in ziJn schik met: opgenomen met.
r. ll'at kzmt gc zcggcn in plaats mn:
vcrstandigste : arheiden ; aanlcggcn (van l·en d(lrp) ;
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hij wijddc zij n lcvcn a an ; heel wat ; allesbe halve ; aan!;enaam; hij vestigde zich; bekommerd; de wildcn; hij
vertodde er; hij ste Jd,• voor; ecn diemt leiden; toespraak?
2
Wat is lzct tcgcngcstcldc ~'tlll :
tHJtmoedig; edl•l; meer; heidenen; vuorloper; dun;
hewoond; woest; wilden; rijke; hartelik; dieno,tbode;
hedaard ; hard !
24.

lJe Jf a11tati's c1zz.

g{m-stding
he-roe-ring
ge-stuit
al-ge-he-le
wr-zuimd
6• >r-sprung
{Iit-ge-roeid
6p-da-gen
mi-li-tai-re
\"L'r-nie-ti-ging
wr-j 6e-gen
per-5<)on-lik
in beruering brengen: onrustig maken.
komen updagm: te vourschijn komen.
oursprong : bron.
(•oar de deur slaan : te wachten op (iemand).
i 11 hun wocstc c•aart gcstuit .· in hun onstuimigc tocht
gedwarsboomd (gestopt).
de iJzcrcn ••uist .· dt' harde hand; ck ·wrede regering.
r. :-:chnj/ up hct ondcrwcrp, gezcgdc en voorwcrp in
de zimzcn t•all paragraaf To in bm•enstaande les.
2.
V crtcl ems wat ge w."ct t•an 111 osclckatsc.
). Tratdoct:
Een rider; een golf; et'n zende1ing; een soldaat; ecn
ll'ger ; cen vervolger ; cen boer ?
( Vnorbcdd .· Evn rivier ~twumt door een land).

25.
he-dreig-dcn
!.;e-kreun
t)p-gL'-W< m-den

Ec11 Pitso te Kuruman.
laa tst-g L'- no em -dL·
<•m-h{·in-dc
Zl~-gl'n-wen:=:

ver-schij-nen
laf-har-tig
va -gt~- bt m-den

r.:;8

bedrcigdcn : \vilden aanvallen.
gekreun : gesteun. .
ecn omhcinde plaats: ccn ingcsloten pkk; een plek
met een heining er om.
omvang: omtrek.
hij beval stilte: hij geboud (zP) stil te ZlJD.
als een man : tezamen, eendrachtelik.

r.

lYat is het onderscheid tusscn dD vol{!,mde wku:.m?
onderh6uden en 6nderhouden
overzien en 6verzien
voorzeggen en v6orzeggen
ondergaan en 6ndergaan
voork6mcn en v6orkomen.
2.
M aak korte zi11nen, waari11 bm•c11staande werkwoorden (een in elke zin) gebruikt worden.

3· Wat is de regcl omtrcnt de vvrming 1'an "t 1'crlcden
dcclwoord 1•an gcmcldc wcrku•oorden .J
26.

be-sch6u-wen
hul-pe-loos
w6c-dcn-de

,Lccuw Stories" (I).
6n-ge-la-den
be-trap-te
ont-k6-ming

ge-sla.-gen
aan-ge-jaagd
ge-wel-di-gt•

in de regcl: gcwoonlik.
legdc aan : mikte (om te schietcn).
zifn natwurlikc vijand: zijn geboren vijand.
ongeludcn: ledig ; zonder kruit en lood.
betraptc : zag mij (tegen mijn zin).
de wijk ncmen : uit de weg gaan.
ruitcr en ros: rijder en paard.

IJ9

r. Schrijf zinnen met de volgende uitdrukkingen:
In de regel; kalm en bedaard; kwaad doen; de wijk
nemen ; hongerig, hanger; op j acht ; klaar maken;
op 't ogenblik ; hulpeloos ; zodra ; geweer laden.
2. "V aak 'n paar zimzen, ·waarin de woordm DEZE Cll
t~EXE voorkomcn.
J. Sclzr0"f de ·volgcndc u·oorden op met het tegcngcsteldc t'ail elk er achier:
kalm; gewoonlik; vPrder; gelukl::igste; dapperste;
alleen: plotseling ; afklimmen; achteruit; stil· sta;m.
2 7.

huur-man
ge-ste-gen
u-ver-ba.n-digd
slacht-of-fer

,Lecuw Stories'' (II).
ge-mcik-ke-li-ker
be-we-gen
uit-wer-king
ver-scheu-ren

weer-staan
ge-sl6-ten
spar-te-ling
vol-t6oid

liep het slcchtcr af: ging het erger.
huter : enkel.
t'n de lzitte des daags : tegen de middag.
wecrstaan : VPrdragen.
at'crhandigd: gegeven.
Hiterst : zeer.
beu.'ercJZ : verklaren.
·verloor ziJn gcd·uld: werd ongeduldig.
inspanning van: gcbruik van.
rmtbloot: opPngelegd.
uitge put: machteloos
ingespannen : gebrnikt, aangewcnd.
blies de laatste adem zeit: stierf.
zcmand te ontwifken: \'an iemand weg te komen.
smullcn : lekker den.

I{O

r. Af en zcgt : ,de man vertdt een verhaar· - en
,een verhaal wordt door de man verteld. ··
Doe ·nu e1•cn ::o met de <•olgcndc zinllcn :
De jager schict een h:'PUW. De lceuw valt de man aan.
Jan leest cen bue k. De meid geeft cms brood. Het
paard trekt de kar. Dl' boer ploegt hl't land. Pid
vet een peer.
28.
~e-wik-keJd.

stil-lc-tjes
hc-smcerd
(' hlo-ro-f6rm

,l.ccuw Stories" (Ill).
6n-ge-dl'Crd
scha-pe-vel
nut-ti-gen
c>-pc-ra-tie

vet-tP-ri-ge
slin-ge-rt•n
be-wus-te-loos
vunr-steen-ge-weer

7'crdicnt z•crmcld£ng : behoort genoemcl tv worden.
nuttigcn: gebruiken.
strckte: cliende.
gcu ikkcld: gl'wocld, gehuld.
baandcn : maakten.
ongcdccrd : zonder een wond.
bc·wustcloos: huitcn (mijn) verstand.
mztslagcn tc rakcn: \Tij te komen.
gcricht: gewstigd.
bczwcck: stierf.
1.
Ontlccd (analyse) de :.imzCJl
z·an dczc lcs.

z11

de ecrste para£?,raaf

Wat doct:
Een baas; een zendeling; een vijand; t>l'll aanvaller;
een hond; chloroform; eL'll roofdier?
2.

Trat is:
De ,Groote Karoo"; een karus; buit; l'l'l1 muil; ecn
schapevd; een leesboPk; Pc'n kraal ?

L-!-1
2<).

Sir Harry Smith.

her-in-nl·-ren

dik-te-ren
ont-bijt
ze-w-n-tig
at-ten-ties
t'1p-ge-htm-den
6or-lugs-nieuws
'on-dra-ge-lik
le-ve-ren
bt -stij-gvn
if-ge-legd
1'Crdicnde zifn sporcn: wercl beruemd.
diktcrcn : Yoorlezen.
knaptc mij op: deed mij goed.
attcntics bcwij"zcn : diensten duen.
omhalcn : bewegen (om iets te duen).
geput had: verkregen had.
tot o~·crmaat t•an ramp: om de zaak ergcr te maken.
·duchtcnden: de menSl'll, diP op vlncht zijn.
<"oorrccht: gunst, genut.
afgclcr;d · gedaan.
I.
T•ocg cr tel kens cen F;cpast 7t'crkw.lord aclztcr:
tee wunl t .
"t ontbij t wordt .
n'l1 rl'iS wordt
een bad wordt.
hricven .
een besluit wordt
,,,n slag.
een paard .
2.
Ontlecd (analyse) de zinncn in para{!,raaf I :•an
dczc lcs.

gtle-ver-IH~ur

Jo.
prL"-di-kan-iL'n
wr-haal-tjes
d<'H>p-hrief-jes
(,p-ge-sta-pt' ld
;-;te,·n-bak-kers
~lag-wl-den

ge-bin-ten

Tzo:w prcdilwntcn op rezs, cnz.
bL·-spren-ging
ka-pi-teins
d(>-mi-nee
sc herp-sclm t- ters
leer-looi-ers
lek-kcr-nij
zin-de-lik

ka-tL"-chi-sa-tie
be-lang-std-lin~

b6ei-end
met-se-laars
her-ber-gen
z6l-c1e-ring
<m-ekr- w6r-pen

I..j.2

besprengi11g: bcsprenkeling, bevochtiginf::.
boeiend: pakkcnd, intere~sant.
gcbrekkig : zwak, krom.
<'lugheid : gauwhcid.
bcgreep : verstond.
stal1tur: lichaamsbouw.
katecltisatie : ondenvijs in de godsdienst.
opgcstapcld: gehouwd.
scherpschuttcrs · goede schutters.
lecrlooier: hereider van huiden tot leder.
r. Zcg in andere 'Woorden :
Een verslag geven. Hij reikte ons de hand. De n·is
gaat per ossewagen. Een helder oordeel. De \TOU\\'en
ZlJn alle kleermakcrs. Herbergen zijn nergens t<.:
vinden. Weinig aftrek vinden. Een afkeer van sterke
drank hebben. Innige godsvrurht. Zinclelik en net.
Stijlen en gebinten.
JI.

'n Om.•erschrokkc'/l jager (f).

6n-wr-schr6k-ken
d6( 1r-ge-zaagd
j acht-tocht
a-von tu-ren
ge-kwetst
ncus-hoorn
ver-een v6u-digd
twec-loops-ge-wcer re-nos-tcr
ha.ak-cloorn-bos-jes sjam-b6k
ge-hin-deld
tref}ende at•onturcn: hclangrijkc voorvnllen.
gckwetst: geraalzt, gctroffen.
duwde hij mij': drukte hij mij.
in 't zicltt: in 't oug.
ik sloeg gecn acht: ik nam geL·n nutitie.
pzj'ldc hzj: kwam hij recht uit.
r. Afaak zinnen met:
In een bock: op cen jachttocht; een afspraak maken ·

I..J.J
hd recht hebben; een pak slaag: in orde; acht slaan op:
op de vlucht; op 't toneel.
2. SchrUf hct c'crklei11woord van elk dcr volgende
u•oorde11 :

b;Jek; partij; mond; verhaal; man; avontuur: vriend;
pak ; geweer ; koe ; pa::trd ; bePst ; voet ; horen ; neu::: ;
stoel; appel; kamer.
32.

11

on-aan-ge-na-mP
vuur stecn-ge-weer
tui-mel-de

Onvcrschrokkcn fagcr (II).
glib-be-rig
ge-sm6ord
neer-ge-trapt

ncer-vd-len
tset-se-vlie-gen
be-z6rg-de

II ct gi11g moeilik: het ·was moeilik.
glibberig: glad.
inspanncn: gebruiken.
het hazcpad kiezcn : up de vlucht gaan.
necn·cllm : neerslaan.
cen wedloo p: een ,.race··.
ten slotte · eindelik.
op te 1•angen: in te halen.
tsctsc-1'/iegcn: vlie(::en, die paarden en bees ten dtH Jd
steken.

r.

Vcrvoeg ·

Verliezen; trachtl'n; redden; vallen; stoten; vastzitten; grijpen; houden; richten; wrdwijnen; schiett·n:
zien; ,,·achten; springen; winnen; staan; aanvalkn;
gaan; blijven; jagen: helpen; trappen; kiezen; nemen;
omdraaien.
2.

Xocm de voomaamste regels voor ltet gebruik van
en ZIJ"' als lm!pwerkti::oorden.

HEBBEX

HOLLAXDS-EXGELS \VOURDELIJST.

(5/ec/zts de moci/zkste <t•oordm).
A
aan<lacht - attmtiun.
aandoen - tuuclz.
aandoenlik - pat;leth·.
aandniden - tu pumt uut.
aangenaam - j>!rasant.
aangezicht - ;ace.
aankomst - arril•al.
aantekenen - tu make lzot,·s.
aanvallen - to attack.
aanwijzen - to ft>int out.
aanstekehk - C(lnf,z,~;ious.
aehtergrond - bat"kgruund.
aehtervolgen - tu j{lll07l', pursue.
ademen - to heathe.
a f!leling - dil·ision.
afloop - result.
afgesproken - agrad.
afgestamd - drscmdrd.
afgrond - frrcij>irt.
afle.~gen (atstanu) - t,, trmd, -"''·
afse11alien - to ahdislz.
afschrikken - tu ternjv.
afsehuwelik - nastl', /lad.
afstammeling - dest"mdant.
afstammen - to des.:end.
afstan<l - distance.
afstemmen - to r•ute <lgainst.
aftuimelen - to (all dozL'll.
a kelig - mistral;le, s,rtf.
allerlei - all kinds of ltltings;.
allesz.ins - in f7'i'IJ' resj>Nt.
amhtenuar - oflici,lf.
ankerplaats - anr!ttmrge.

anncxatie - annl'xation.
armoe(le - j>o1 er(v.
avontuur - atl!·entul"l'.

B
l>aanl>reker - jzNiter.
hagatel - a mrre tnllc.
hakenzaak - tlze question ahmt
tlu beacon.
barbaar - barf.ari.m.
beangst - terrijied.
beantwoonlen - t(l rrj(v, anS<Nr.
lledaanl - c,rlm.
bedekking - co.-•erringl.
he<lekt - ro;·,·red, lziddot.
be< lien de - sn-;•ant.
hecloeling - ubjed, aim
hedreigen - /{1 tlzrmtm.
bedriegen - /{1 decrit·r.
belluiclen - to exj/.Tin. mtan.
begraven - to bun•.
begrijpen - tu understand.
!Jehalve - ,•:-;:cf'jt, l•ut.
behoren - brlt'11K tu, Oll,i,"ht.
bekencle - knm,•n, r,•e/1-knor,•n.
beklimmen - to dzmb, mount.
bekommernid - troublr.
hekrarhtigen - t,, sanrti1111.
hekruipen - tu su1 prise.
hekwaam - al>/e, aa(lmjltslzed.
]Jeladen - laden.
helang(stellen) - 1/ol into·,·st.
belangrijk - interrstim,·.
beleef1lheid - courlnJ.
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bcloven - tu pn,miJ·,.
bemanning - ern, •.
bcmin1l - fbei/o;-.,..l.
l1enevens - l~t·sides.
benoorden - to tilt nurtlt of.
beoordelen - to ju<<i[t'.
heperkt - con/l/l.ed.
hereid -prepared.
l>ereiken - tu rradt.
ber~cht - !Jl<'<lllt for, quahtird.
Lencht - tidings, actount.
beroemd - famous.
beroering - stir, commotion.
beroven - to rub, t,zkr awar.
heschaafd - ci<•ili;t"d.
·
heschadigen - to injun·.
hesC'having - ti<•i/b1tiun.
heschrijven - t,, .irscribr.
l>eschut - slzdtcrrd.
hesluiten - to drcidr.
besprenging - ;pnnk/ing.
Lestaan - existt'IIH, exist.
bestaande (mt) -tunsistingoj, lll<llk
fr,7llz.
Lestuur -- <'.wmtilf, rule.
hetonen - to slww.
hetoveren - tu bn,,itdz.
l>etrappen - to surprist'.
Levechten - to oppose.
bevel(hel,ber) - cumm,zndter;.
bevelvoercler - comlllllnder.
bewaard - k,·pl. presrrred.
beweging (uit eigen) ofOll'11 acconl.
bewogen - mM•,·d.
hewondering - admiration.
uewoner - in/zabitant.
hewoonuaar - in/zabitabk.
l>ewust (zich) - tonscious of.
l>ewusteloos - 11/lConsrious.
bezeren - to hurt.
bezigen - to us,._
bezoeken - to •·isit.
bezorgen - to fool~ t{(ter, dr/iur.
hezwaarlik - wi!lt di_fliml(v.
bezwijken - to sucmmb, die.
bijgeloof - superstition.
bijgelovig - supcrstitit'lll'.

bijvoorbeeld - jur e.\'amp!t.
l>innensmoncls - It> hzmsdj.
bladz1jde
pagf'.
blaffen - to bar/:
blank - zvhitt'.
blijken - to app,·ar.
l>loeddorstig - b!oo.itltirsll'.
bloedverlie8 - loss of blo:,.t.
l>luffen - It> boast. ·
l>oeiend - interestin,~;.
bogen - to boast oj.
bondgenoot - ,,z(r.
boomstam -- trrr-trzmk.
borg - sure!;•, ltostage.
l>or~theenderen - breast-bon<'>'
bovenstaande - abo7't-said.
brnndencl - Z,urmn,K.
l>rancling - breakers.
hrullen - to r(lar.
l>uitengewoon - <'.\'traordin•ll:l'.
D

dagboek - iounwl.
dagen (uitJ :_ to cha!lenA'I'.
dankbaarhei1l - thankfulness.
dankoffer - t!wnko.!fain,K.
rleelnemend - t,rking pa11 in.
deerlik - .~reat(v, pitiful.
delven - to d~l[.
denkbeeld - id,.,r.
desti]us - at that time.
diefstal - tltrjt
diensthode -- .lfl7'1lnt.
dier (dierbaar) - preci£11/S.
dikteren - to dictate.
direkteur - dirator.
dodelik - deadly, fata/!r.
doeleinden - objects. ·
doodgerust - quitr at tast'.
doodgetrapt - trodden to dratlz.
doodtrappen - to tread to deatli.
doorboren - to pitrce.
doorgezaagd - to saw througlz.
doorhakken - to hezv tlzrou;;li.
doornbos - thorn-buslz.
doorzicht - ins~r;ht.

I..J-6
dreunend - rtsozmdin.t;.
drukkend - opprrssil'f.
drukpers - printing-press.
<lruppen - to trop, drip.
<lubbelloop (geweer) - t!oublel>arre/!ed .t;un.
t.luimbreed - an znch (broad).
rlwalen - to n•ander.

I!

geelacht1g - pllo<t•ish.
geestdrift - mthusiasm.
geestig - will)'·
geeuwen - to )'<17•'11.
ge~rief<l - ;;rirt•cd.
genecht - attadzed.
geheilig<l - sandijicd.
gehesen - hoisted up.
gehoorzamen - to obet•.
gekneusd - bruisrd. E
gekreun - grocrllillK.
gekust - kissed.
echtgenoot - husband.
gekwetst - wounded.
eensklaps - suddenly.
een voud ig(heid)- si ilzplr, si mp!icit.Y· geleerd - kanzed.
eenzaam - lonely.
gelegenhei<l - opportuniit•.
geliefcl - bdoz•ed.
eerbierl - respect.
geloven - to hr!irl'f.
eerwaarrlig - 1c•orth_v of respect.
eerzucht - ambition
geluirl - sound.
eisen - to demand.
gemakkelik - rm:v.
gemeenschap- st1Cirlt•, intercourse.
ellendeling - scount!rd.
gemeente - con,1;rr,tfution.
emmer - buckrt.
genadige - J(laeious.
enigszins - somnehat.
erkennen - to aekno7elcdgr.
geoefencl - trained
geoogst - harz•ested, ;;ainrd.
F
geput - ttl takr or get /1om.
gcraamte - skr!rtc>n.
familie - fizmil.y.
geregencl - rai;ml.
gerem igd - pzu ifitd.
feestmaal - feast.
feit- .fad.
gericht - azmcd at, ft'illlttf to.
figuurlik - jigurati;d~·.
gering - little, small.
tluisteren - to n•hzsprr.
geroenl - moz•ed.
geroosterrl - roasted.
G
geschenk - gift.
geschuurd - rubbrd, sco111ed.
gapen - to )'<l7t 111.
geschiedenis - his!07J', account.
gast - guest.
geschieclschrijver - historian.
geschikt - jiittetl j.1r, suitabe.
geankerrl - anchor,'d.
geschilderd - paintrtl, desC?·ibed.
ge beukt - thumfrtl.
gebeuren - to lzappm.
geslacht - race.
gebeurtenis - n•ent.
geslingerd - tossed.
gebinten - beams ant! joints.
gesloten - s/zut, dosed.
ge~moonl smothered.
gedeeltelik - part!t•.
gespaard - sparrd.
gecloemd - doomed.
gespoeld - 71 •ashed rup;.
gedrukt - pri11tctl.
geducht - srwrr.
gestreelcl - carrssrd, jlat!tred.
gestrooid - srattrrrd.
gcduren<le - durin.t;.
gestuit - slofpr,l, thrt>arfed.
p-edwongen - }t'rcrd.
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getrouw - !rut'.
getrotTen - struck.
gevaartlik) - dan.I{C1'(0IISJ.
gevecht - Jt:i[ltt.
gevestigd - dablished.
ge\·oed -jed, nourisluJ.
gewapenrl - armrd.
geweer - K""·
geweldig - intensr, hard.
gewiegd - cradled.
g-ewikkeld - in7'ol;•cd.
gewi>se - certain.
gewond - 7<•oumled.
gezadeld - sadaleti.
gezangboek - hymnbook.
ge..:elschap - socidr.
out.
gillen (uit) - to
gliL~eri~ - slijfl'l:l'.
gloetena - KIOZt•ing.
godvrezend - gtldjt'arin.l{.
golf - 7t 1a7'f.
grensboer_ - fronticr:farma.
groentetu!n - 7'fJo:dable-xarden ..
gron1lbezttter - owner of the soil.
grootprater - buaster.
gunsteling - far•ourite.
gunstig - faz'tJ/trabk.
gulzig - gren(v.

c;y

hiel - heel.
holderdebolder - lze,zd uz•cr lztds.
hondeken - littk dog.
honen - to moch.
hoorntje - little !torn.
huidige - prrsent.
huisgezin - fami!_v.
huppelen - to hop.
I

ijdelheid - mnity.
ijzerwaren - irun war,,_
inboorlingen - aborigines.
ingelijfd - incorporated.
inhou1l - contmts.
inschrijven - to sign.
inspanning -- exertion.
instemmen - to a.:;ree.
integendeel - on the C{llttrary.
intussen - meamelzilr.
invloed - influmce.
inwendig - intrmal.

J

jachtpartij - hunting-par(v.
jaloers - jealous.
jeugd - )'outlz.
H
journaal - diar_v.
juichen - to rejoirr.
haakdoornbo>je - a tittle tlltlrn- juweel - jewd.
trt'f (minosa).
K
hagedb - li:::ard.
handelstation - tradingstation.
.kameraa1l - cumfanion.
hartewens - l1carts desire.
haze pad (kiezen)- to take tfljl~i[ht. kalmpjes - calm(v, quiet!_v.
kanonkogel - cannon-ball.
hechtencl - binding.
kantoor - ofjice.
heersen - lo gt'<'l'nl.
heiden - hratlzm.
kapitein - captain.
heilige - hr•ly.
ketting - chain.
kinderachtig - childish.
heksewerk - witcherr,
heldin - /m-oine.
·
klipseheur - rteft of rock.
herberg - inn.
k]uchtig - jUIIII)'.
kluchtspel - fara.
herinnering -- memor_l'·
heuveltje - littlf hill.
knallen - to resound.
hevi,Q" - serious, srwrr.
knijpen - to pinclz.

knipmes - dasp-lwip.
merkwaarclig - r,·marka/>1,·.
komeet - comet.
metselaar - mason.
kranig - z•tr:r good.
middelpunt -- coztrl'.
kreet - or.
miereeters - an!t'atcu.
kreupelhmit - tlluloNl'l'd, (!rush- mikken - to aim.
wood.
moeilik - trouNrsomr.
krijgslieden - so!dios.
moeite - fnl/t/lk.
kronkelen - to zeind.
moeras - marsh.
kruimken - crumNtl.
munten (uit) - to r.wd.
kuieren (Afr.) - to 7•isit.
kwaadaardig - an,l.;-r;·.
N
kwetsen - to 7,,ouml.
nabijheicl - nezj:lziiOltr/u1od.
L
naderen - to appr(ltldz.
nageslacht - poskri~r.
nature! - Ha!i;·r.
lafaard - cmt~trrd.
nederzetting - i<1lonr.
lafhartig - cowanl~r.
neerhouwen - to cui doh'JZ.
landbouwer - a.~·ric.tlturist.
neervellen - to strikr doh'Jl.
lanclgenoot - counli:rmrm.
neushoorn -- rhinotrrt'S.
langzaam - slo7c'(l'.
niertje - kidnrr.
lastlg - tn11tNesomc.
nieuwsblad - i1e7, •spaprr.
lawaai - noisr.
nieuwsgierig - llllJllhiti<·,·.
Jeerling - stho!tTr.
norlig(en)
to im·itr, to ;.,. 111
leerlooier - tmmrr.
want (Jf.
leeslust - lu7'1' of rradinx.
notitie - !loticl'.
leesstof - reat!ing-mattrr.
nuttigl en) - ust'fit!; to en}<~ I.
lekkernij - S7l'eetmeats
letterlik - litt'm!lr.
leveren (slag) A'iN rbattk), to
0
de/i;•er.
lichte-laaie - in a Na~,·.ju/1 Na.-:;,,_ oefening - r.<,·rch,·.
offeren lzich) - to sacrzth···.
lidmaat - mrmber.
omclraaien - to turH ,.,,und.
lijnrecht - in a straixlzt flinr;.
loshakken - to cut or lzl'7t' loose. omhalen - fu persuatk.
omheind - enclosed.
luieren - to idlr, dmc 1dll' about.
omkomen - to die.
luisteren - to listm.
omkranst - rnci1ded.
omringen - to ,·nclose.
M
omsingelen - to surrozmd.
om~rreken - Sl!lTtJl!lltlillKS.
makker - comj~<wion.
omvang - ciromzfnrncr.
massa - mass, lot.
omzwenken - to turn n'und.
marteling - torturt.
onafgebroken - tii/Ct'asin.:;-(1'.
matroos - sailor.
onbeduidend - unimportant.
medejager - fe!low-!ulllttr.
onbekend - unknown.
medewerker - jdlo;e-wrll'ktr.
ondankbaar - thankkss.
meestal - J1l(JS/h•.
ondergang - do;,•nfall.
melodic - mdo{(y.
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omlernemcn - to undrrtakr.
onderneming - undatakin.r;.
ondervinding - exfrrimcr.
onderwijzer - teachrr.
onllerzoeken - to in7'estiKate.
ondragelik - zmt>earable.
ongedeerd - unhurt.
ongehinderd - unlzindered, 1111molt'sted.
ongeduldig - impatwzt.
ongeladen - un!oadt'd.
ongeluk - misjortzme.
ongeoefen<l - untrained.
ongeveer - about.
onnozelheitl - stupidil)·.
onoverwinnelik- llt<'inciblr, zmrt'llqueraNr.
unpartijdig - impartial.
onschuldig - innocent.
ontbijt - breakfast.
ontbloot - zmem·ered, drpri!·,·d ,if.
ontdekker - discoz·errr.
onthutsen - to perflr.Y.
ontkennen - to do11.
ontkoming - escapf.
ontmoeten - tu mt'ft.
ontmoeting - mrrtinK.
ontnemen - to drprir•,· of.
ontslagen - rdtaud, set at !ibrrtr.
ontwijken - t11 gc• out of tlze 7ti<~V.
onvergetchk- llt't to t>c fo;;£;ottm.
onvermoeid - untinng.
onverschillig - md{(ferozt.
onverschrokken - fear!es~.
onverwachts - lllle.\prctcdll'.
om·oorzichtig - careless. •
onwetend - ~~-nor.nzt.
onwillekeurig - im oltllztan(J'.
oogmerk - object.
oordeel - jud,gment, o}'znwn.
oorlogsnieuws - ?t•ar-llez.•s.
oorsprong - origin.
oorverdoyend -- tic-afmlllg.
ootmoed1g - · humble.
opdagen - to appear.
opgehouden - kept ?,•ailing.
opgestapeld - piled up.

opgewekt - liz•e!J.
opgewonden - e.xitrd.
oplcveren.d -_vic/ding, supp(l'illg.
opmerkellk - noticrablr.
oprichten - to e~·tablish.
opschrift - lzeadinJ.,'.
opsporen - to trace.
opstaan - to arisr.
opwekking - ar<lflsing, m,·,mrc~g.·ment.
opzet - (on) purposr.
overhalen - to persuade.
overhandigen - to !tallll o;·rr.
overtuigd - con<•inced.
ouderhub - rparental) home.
p

paaiboelic - bogel'-man.
paarderuiters - liorsmzm.
paradijs - paradise.
passagiers - passengers.
passen (op) - to take care (<if!.
pijnigen - to tortun.
plechtigheid - m·l'monv.
pleiten - to plead.
·
pletter (te p-slaan) - to cmslz.
plotseling - suddm~r.
pochen - /c.' bou~t.
politick - politics.
portret -portrait.
pred~kant - clergpnan.
prettlg - jol!J'·
prevelen - to mutkr.
prijzenswaardig - admirat>k.
proberen - to 1t:1.
proces - law-suit.
profeet -prophet.
profeties - prophrth·.
proklamatic - }'redamalion.
R

raLend - raz•in,K, mad.
regelen - to ra:ulate.
regelmatig - ordertr.
regenmaker - rain:maker.

l~IJ

.)

rcgenng - g,Jrrrllmmt.
retsgenoot - - jcllo7<'-trazd!n.
reizen - tu trard.
reiziger - tra'i•dler.
re11nen - t(l nm.
richting - dirt'ctioll.
rijtuig - r•thic!e.
rijkgekleunl - riclzh -co!ourtd.
rivierwal - riz•tr-btink.
wofdier - beast (If prey.
rotsblok -- rock.
roven - to rob.
rui!en --- to /Jarkr.
ruim - - spacious, lm;~r.
ruw - n1ugh.

s
schakel

- link.
-- to lauglt loud.
schamlelik - slzamrjulr!v;.
schcdel - skull.
·
schecpsvolk -- crczc•.
schelen - t" mattrr.
schemcren - to giu a dim l(r;ht.
schcpsel - crtaturr.
schijnbaar - appart nth·.
sc-hipbreuk - shifJ7,wck.
sc-hipbrcukeling - a sllip<l'lt'(kr,/
(persoN).
'chommelen
1,1 s;ein~.
schoonheid - beauty. '
sc-hoonmoerlcr
m,,th,:r-in-f,z;,•,
~c-hrikken - to be krrijird.
schuilen - to hitle.

snateren - to clwt!fr.
snorkerij - l>oasting.
sohlaat - st~lttter.
sparteling - jlutl< rmg.
~J)Qedig - s,,on.
spoorloo~ - n•itlwut a mtuk.
springbok -- l>urk.
~pulletje - flm.
~taren - '" starr.
statig - sf,ttdv.
steenhakkcr _:: bric/..:makrr.
~teunen ftl /;roan.
!>tijlen -posts.
~ttlletjc~ - silcnt~r. tjllid/_1',
~traa1jongen- strel'tt,,~l', ci(r .lrab.

T

taai - !t>ll,l(lz.
tc-gelijkertijd - ,zt samr timr.
tegengesteld - (lpp,>stlr.
tegenkomen - to mttl.
tegenovergestclric - opf<1Sllr.
tegen~tnuder opp,Jllf'llt.
tegenwoordig - />ttsmt.
tcgenwooTLligheilf - presow·.
teleurstelling - disafpoi1ltmmt.
tclkenmale
jrrtptml~r.
tclkens -- t~jtm.
tergen - ''' trasr.
terggeest - a lt'mrr.
tcrugstormen - tu ntslz l>aik.
tijding - tzdin.r;s.
tocht -- jottl'llt:l, trd.:.
toclaten - to t~llo<<'·
schuilplaat~- shdtr·r, hidim;-p/,1c·r. tocncmcnd - ill(l'<'tlStiiK·
toepasscn - t,, aj>plr !tl.
~c-huiven - i<1 mo7•,-.
c
toestaan - /,, all>:h'.
schuldig - guil(r.
toestnncl - stale.
schutter - tshootrr;, shot.
toeval - aceidcnt.
~lachting massacu.
slac-htoffer - 7•ictim.
toneel - scmt·.
toppunt -- climax.
slagtand - tusk.
toverrlokter - witdt-doctN·.
slagveld - /Jattlrjidtl.
trachten - to attempt.
s!ingeren - to fling.
tretTend -- striking.
smeken - to beg.
tuimelen - to tnmblr.
smokkelaar - smuggler.
tweebenig - two-lrgged.
smul!en - to cat.

~r.hateren

r~r
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v

verplicht - oNiged.
verraad - treason.
vanrtuig - 'i'rssrl.
verrassen - to .1m j1 ise.
vaderlan<l - fathtrlmul.
verrichten - to e.wadl'.
va<lerlanrlslief<le -patriotism.
verrijzen - to arise.
vakantie - lwlidal's.
verroeren - to mo;:•r.
vagebon(l - 7'clgabmzd.
verrukking- rxaltation, grftlt jo.r.
vastberaden -- dtft'rmined.
verschaffen - to suff'll'.
\ astmaken -- to .fctstm.
verscheidene - srNral.
veiligheid - saje(l'.
verscheuren - to tear to jiNI'S.
vellen (neer) - tu stnke down.
verschijnen - to a/>jil'ar.
veracht - despised.
verschillend ·- d~(fo·mt.
veranderen - to change.
verschrikken - to terrijr.
verband ·- connection.
verschrikkelik - terrible.
verbaasd - astonislzt'd.
verslag - account.
verbazend - surprisim;.
verspreiden - to scatter about.
verbeelden - to imagine.
verstaan - to understand.
vcrbergen - to cuncml.
verstandig - sensible.
versterken - to strmgthfll.
verbuigen - to dedine.
verdelen - to di7•ide.
vertalen - to translate.
verdienen - to earn.
vertoeven - ft> stay, stop.
verclrinken - to drown.
vertrappen - to tread (to dt,lth).
vertrekken - to depart.
verduhbelen - to double.
verdwijnen - to disappe11r.
vervoegen - to conjugate.
vervolgen - to persl'(utr.
vereenvou<ligd - simpl(til'd.
vereren - to honour.
verwachting - rxp,·ctation.
vergaan - to pe1·islz.
verwelkomen - to wdromr.
verg:ulering - meeting.
verwoesten - !o destrol'.
vergeleken - compared.
verzamelen - to gc1thrr.
vergeten - to forget.
verzetten - to opposr.
vergissing - mistakt'.
verzorgen - to take cart' of.
verheerlikt - glorijied.
verzuimd - neglected.
verklaren - to dedart'.
vestigen - to fix, settle.
verkleefd - attached.
vloot -fleet.
vlucht - jligltt.
verkopen - to sell.
verlegen - perp!e.\Yd.
vluchtenden - the fuKitiz>rs.
verphchting- ease, mlZ:ehtmmmt. vlugheid - quicknrss.
verloop - couru.
voegen - to join, adjust.
voldaan - satisjied.
verloren - lost.
volgen - to follow.
verlossen -- to sm•t.
volgeling - fol/owtr.
vermaken - to <llllliSc'.
vermoeden - tu mpposr.
voorbeeld - e.vampk.
vermoeieml - tiring.
voorlJijganger - passer-l~r.
vuordelig - projitable.
vermoonlen - to murtkr.
vernietiging - destructzon.
voorgewende - : pntt'lltrd.
verongelukken - to be tlestro_l'fll. voorluper - f'umeer.
voornaam - important.
verpletteren - lc• cruslz.

voorrecht - ad7•mztagr.
voorspellen - to prophrCJ'.
voorspoed - prosprri(l'. ·
voorstel - proposal.
voorstellen (zich) - to ima.l[ine.
voorthollen
to 11111 on.
voortslepen - to dral{ on.
voortsnellen - to lturrv 1111.
voortspruiten - to arisr from.
voortrekker - j>ioneo·.
voortvloeien -- to issur (rom.
voorzichtig - carrful. ·
vracht - load.
vreselik - tcrriblr.
vriendelik - Jrimd/..J'.
vruchtbaar - fruit(tt!.
vruchteloos - (ruitlrss.
vuurwapens - "jirrarms.

w
waanlig - 1wrlhy.
waarnemen - to obso<·c.
waarschijnlik - probably.
waggelen - to stltmbk.
wakker - 7e•itf,· awakr.
wanhoop - despair.
wederom - again.
wedloop - racr.
weduwe - widow.
weelde - !11.\'IIIT.
weerklank - r<"ho.
weerstaan - to opposr.
weggestuurd - smt au•ay.

:a

weiger.en - to miss fire.
weinigen - frw.
welgezind - n•ell-disposrd.
werkelikhei<l - nalitJ•.
wetenschap - kllou.fedgr.
w~ttig - la7t'.fu/tl.)').
w1ppen -jump about.
woecle - 1eorath.
woelen - to mow about.
woestijn - drsrrt.
woonacht1g - inhabiting.
woonlekeus · dtoice of words.
woonlverklaring ·- rJ:f>lallation
of words.
wonderlik - wonderful.
woonplaals - dze•el/ing-pla<"r.
worsteling - strul(gle.
woudvorst - ki11g r~( the forest.
wrak - wreck.
wreetl - cruel.

z
zuudcluinen - sand-dtmrs.
zegenwens - blessing.
zeldzaam - rare, seldom.
zen(leling · missiollaJ J'.
zodanig - such.
·
zogenaamcl - so·ra//eJ.
zonderling - stra11gr.
zoldering - ailing.
zonnighei(l - sunnymss.
zwaaien - to s1eing.
zwoegen - to 7<•ork hard, toil.

