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Plaat 1
Titelplaat
De Tafelbaai, naar een waterverftekening van 1655 of 1656, in het Rijksarchief te 's Gravenhage.
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Voorrede.
Deze uitgave moge dienen om het aandeel van Nederland in de ontdekking van de
binnenlanden van Afrika meer te doen waarderen dan tot heden geschiedt.
Wat in de negentiende eeuw over Afrika op aardrijkskundig gebied bekend werd
heeft zózeer alle belangstelling tot zich getrokken, dat men het bekend worden van
Zuid-Afrika als iets gewoons, iets vanzelfsprekends, is gaan beschouwen.
Buitenlanders gaven lijvige werken over hun Zuid-Afrikaanse reizen uit, waardoor
zo langzamer hand de overtuiging ontstond, dat zij het waren die het binnenland
hebben ontdekt en verkend, en dat de Oostindiese Compagnie er zich niet om heeft
bekommerd.
De lezing der hier volgende reisverhalen zal bewondering afdwingen voor de
mannen die het uiterst zware pionierswerk verrichtten.
Welk een moed, geduld en doorzettingsvermogen, met als prikkels nieuwsgierigheid
en hoop op bevordering, zijn niet nodig geweest tot het bereizen van Zuid-Afrika's
onbekend gebied, meestal te midden van vijandige stammen, in landwaar hitte en
koude, dorst en hongerlijden, hoge bergreeksen, rivieren en eindeloze zandvlakten
het voorttrekken belemmerden!
Van der Stel's reisgezelschap legde, op de uit- en thuisreis, telkens hemelsbreed
ongeveer 750 K.M. af. De Europese lezer denke zich een tocht te voet of per
ossewagen door zulk gebied over een afstand als van Amsterdam naar Lyon of naar
Praag, heen en terug!
Over de inboorlingen, Boesmans en Hottentotten, vindt men hier nog veel wat van
elders niet bekend is, of, als er al een mededeling over was, nu nader toegelicht.
Want veel is er veranderd sedert Jan van Riebeeck met de Hottentotten kennis maakte!
Het was op de avond van 24 April 1804 dat Lichtenstein en Generaal Janssens in
gesprek waren op de plaats Maastricht, bij de Tijgerbergen ‘De oude Kolbe lag
opgeslagen tusschen ons en gaf aanleiding tot menige opmerking over den
toenmaligen en tegenwoordigen toe-
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stand der Colonie. Het was juist honderd jaren geleden, sinds deze reiziger hier
aankwam (1705 den 12 Junij). De generaal was van meening, dat hij welligt zoo
veel niet gelogen had, als hem latere reizigers te last hebben gelegd, die in hunnen
tijd reeds alles geheel anders vonden, dan hij. Toen waren de Hottentotten misschien
nog een volk, hetwelk zijne eigene zeden en gebruiken had, die bij latere geslachten,
door den omgang met de blanken, langzamer hand geslepen en vergeten moesten
worden. Over honderd jaren zou men ook ons in veel van dat gene niet gelooven,
hetwelk door onze zonder getuigen gedane beschouwingen aangaande dit land welligt
tot zoo ver strekken mogt’, schrijft Lichtenstein. Deze reizen geven materiaal ter
toetsing van Kolbe's mededelingen.
Van belang is ook het geven van namen aan bergen, rivieren, bronnen, passen en
kloven; namen, waarvan de oorsprong reeds lang vergeten is, vinden nu weer hun
verklaring. En al waait een vreemde vlag over Zuid-Afrika, de taal van het volk der
Boeren, en de plaatsnamen zijn Hollands gebleven en zullen, als de Zuid-Afrikaners
zich niet in hoffelikheid te buiten gaan, wel Hollands blijven. Nu er reeds verzet was
om de inlandse naam Aughrabies te veranderen in King George Falls, is het niet te
verwachten dat Hollandse namen in Engelse zullen overgaan. Te betreuren valt nog
steeds dat de namen van Hamelberg en Jorissen, om niet te spreken van anderen en
van nog levenden, nooit verbonden zijn aan dorpen of bergen van betekenis.
In dit en de volgende delen zal opnieuw blijken hoeveel woorden, nu uitsluitend
als Afrikaans beschouwd, tot de taal behoor den der reizigers, die in waarheid wel
‘voortrekkers’ mogen genoemd worden.
Het eerste hoofdstuk is ontstaan na lezing van stapels archivalia. En om een keuze
te kunnen doen voor wat daarna komt, moest nauwkeurig de reeks Kaapse stukken
op het Rijksarchief worden nagegaan. Daarbij bleek hoe dankbaar we Valentijn
moeten wezen voor zijn opnemen van Van der Stel's reis.
Voor de bewerker der Reizen was het een groot genoegen om Wreede recht te
doen wedervaren. De zegsman van Dapper krijgt nu de ereplaats die hem bij zijn
leven niet is toegewezen.
De hoogst merkwaardige platen uit de Gordonverzameling en een enkele uit het
Rijksarchief kwamen voor deze uitgave uitstekend te pas.
Een hedendaagse kaart is hierbij gevoegd tot juister begrip van de kaarten van
Van der Stel en van Valentijn.
Deel I en II behandelen reizen naar het Noorden, waarbij aanra-
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king met Boesmans, Hottentotten en Beetsjoeanen verkregen werd. Deel II zal
binnenkort kunnen verschijnen.
Een woord van hartelike dank is hier van pas aan Professor Mr. R. Fruin, Th.
A.z., die welwillend toestond Van der Stel's kaart na te bootsen en aan mijn vrouw,
die mij, bij zware, dubbele akademiese werkkring, onthief van de onaangename en
tijdrovende taak van het samenstellen van het Naamregister.
E.C. GODEE MOLSBERGEN.
's Gravenhage, 18 Februarie 1916.
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Aanvullingen en verbeteringen.
Bl. 13 r. 13 v.o. zooals l. zoals.
Bl. 17 r. 3 v.o. geheeten l. geheten.
Bl. 22 noot 2 te lezen: Vermoedelik de Palmietrivier.
Bl. 40 r. 14 v.b. chainouqua l. Chainouqua.
Bl. 45 r. 12 v.o. Van l. van.
Bl. 62 r. 24 v.o. Gonnoma l. Gonnomoa.
Bl. 80 r. 29 v.o. ovoer l. over.
Bl. 112 noot 2 Weggelaten is ‘ende’ te lezen als noot 2 van bl. 111 bij Sonquas
in r. 7 v.o.
Bl. 113 r. 15 v.o. Namaq uas l. Namaquas.
Bl. 114 r. 3 v.o. Harthoren l. Harthoven.
Bl. 120 r. 19 v.b. Tafelberg; l. Tafelberg:
Bl. 126 r. 2 v.o. so l. os.
Bl. 127 r. 11 v.o. Gonnoma. l. Gonnoma.
Bl. 135 r. 12 v.b. Aguilhasl. Agulhas.
Bl. 136 r. 14 v.o.i.l. 't.
Bl. 151 r. 12 in margine een l. en.
Bl. 157 r. 27 in margine Wide l. Wilde.
Bl. 237 r. 17 v.o. AGVADO l. AGUADO.
Bl. 243 r. 4 v.o. HOQP l. HOOP.
Bl. 246 r. 3 v.o. Atteleuteton l. Ateleuteton.
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Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd
I. Tochten tot 1685.
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[Bevel tot onderzoek van het binnenland]
Heren Bewindhebbers van de Generale Verenigde Nederlandse Geoctroyeerde
Oost-Indiese Compagnie zouden zeer tevreden geweest zijn als de vestiging aan de
Tafelbaai beperkt ware gebleven tot de uitvoering van het stichtingsplan: een fort,
een tuin en een hospitaal. Hoe groter de ‘ommeslagh’ werd, des te meer zouden de
onkosten bedragen. Door een samenloop van omstandigheden was het, en tegen hun
zin, dat aan de voet van de Tafelberg langzamerhand een stad groeide, die van heel
grote betekenis zou worden voor de Nederlandse stam: de moederstad van het volk
der Boeren. Maar de Bewindhebbers konden alleen de lasten zien en het ontstemde
hen dat de inkomsten uit Afrika's Zuidpunt verre beneden+ verwachting bleven.
Kommandeurs en Goeverneurs werden telkens aangemaand om te bezuinigen +Bevel tot onderzoek van het
en om middelen te zoeken tot vermeerdering der inkomsten. Het binnenland moest binnenland.
nauwkeurig onderzocht worden: wellicht kon er een bloeiende handel ontstaan met
de machtige en beschaafde rijken, die op kaarten als in het prachtwerk ‘Begin ende
Voortgang van de ..... Oost-Indische Compagnie’1) stonden vermeld: Monomotapa,
aan de Rio de Spirito Santo, Vigiti Magna, aan de rivier van die naam, en andere;
sommige namen hadden de belofte van minerale schatten in zich: Rio de Ouro
(Goudrivier) en Medaos do Ouro (Goudduinen)2).
Ten tijde van de vestiging aan de Tafelbaai gaf een ‘Liefhebber’, na opsomming
der streken waarheen Bewindhebbers hun kielen zonden, aldus uiting aan de
verwachting:
Ja! wasser nog een Werld, men zoud' er henen varen
Als Voordeel en Proffijt daar in verborgen lag.
Dat blijkt aan deeze Togt3); men doet vol Goede Hope
De Kaap van Goede Hoop, als zonder zorgen aan,
En sgoon daar duyzenden van Mensgen-Eters4) lope:
Zij eten slegs malkaar, wij zijn gereed tot slaan.

1)
2)
3)
4)

Gedruckt in den Jaere 1646.
Zie de kaart tegenover blz. 5 van: De eerste Schipvaerd der Hollandsche Natie.
De expeditie onder Jan van Riebeeck, 24 Des. 1651 uit Texel vertrokken.
Deze mening berustte op een uiting in Frank van der Does' meedeling over de inboorlingen.
Zie bl. 6.
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Ik zi het ingewand der hoge Bergen zoekken,
Op hoop van puyk Metaal. Den Hottento1) verbaast,
Di sidderd ende lild, ja sgijnd de Tijd te vloekken,
Om dat ons Donder-bus tot lof van Holland raast.
Men trekt te Landwaards in doorsnuff'lend alle hoekken
Men vind een beter Aard' van Mensgen2); stel u sgrap
Man-moedig Neer-lands volk, gij vind door lang te soekken,
Gij hebt u 's Heeren wensg, dat's puyk van Koopmansgap3).

De lange reeks land- en zeetochten, op last van Kommandeurs en Goeverneurs aan
het Fort of Kasteel ‘de Goede Hoop’ gedaan, hebben niet in hun tijd geleid tot de
ontdekking van Afrika's rijke goud- en diamantvelden; maar wel hebben ze veel
fantasties van de kaart doen verdwijnen, de kennis van het binnenland verbreid en
allerlei belangrijks voor het nageslacht bewaard.
Op de eerste scheepstocht naar Oost-Indië waren de Nederlanders met Hottentotten
in aanraking gekomen. Een beschrijving van dit merkwaardige volk, gegeven door
de adelborst Frank van der Does luidt aldus:4)

1) De naam Hottentot was omstreeks het midden van de zeventiende eeuw algemeen in gebruik
voor de inboorlingen op Afrika's West- en Zuidkust. In de eerste tijd dat men met hen in
aanraking kwam, gaf men hun geen volksnaam, maar noemde hen ‘de inwoonderen’,
‘swarten’, ‘negros’, ‘strandloopers’. Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal, VI,
7, kol. 1135 moet er een klanknabootsend woord in het Nederlands bestaan hebben dat
hakkelaar of stamelaar betekende. Dapper, Naukeurige Beschrijvinge der Afrikaensche
Gewesten, Amsterdam, 1668, bl. 652, over de eigenaardig klinkende taal der inboorlingen
schrijvend, die op het klokken van kalkoense hanen gelijkt, vermeldt dat de Nederlanders
‘hen ten opmerke van deze belemmering, en ongehoorde hakkeling van tale den naam van
Hottentots gegeven hebben, gelijk dat woort in dien zin gemeenlijk schimps-gewijze tegen
iemant, die in het uiten zijner woorden hakkelt en stamelt, hier te lande gebruikt wort. Zij
noemen nu ook zich zelfs met den naam van Hottentot en zingen bij d'onzen al dansende,
Hottentot brokwa, Hottentot brokwa: waermede zij zeggen willen: geef Hottentot een brok
broot.’ Vóór Van Riebeeck's landing in de Tafelvallei was het woord ‘Ottentoo’ al in gebruik.
Zie Jan van Teylingen's missive geschreven ‘in de Tafelbaai voor Cabo de Boa Esperance’
25 Febr. 1652: ‘De paarden die Ul. zijt inhebbende, moogt vrijelijk aan land zetten, en den
Ottentoo, die Engelsch spreekt, bevelen...’ enz. In Van Riebeeck's Dagverhaal en missiven
komen de woorden Ottentots, Hottentoos herhaaldelik voor.
2) Namelik die van Monomotapa e.d.
3) In een bijschrift bij een ‘Pas-Kaarte van de Zuid-Westkust van Africa, van Cabo Negro tot
beoosten Cabo de Bona Esperance...’ bij Jodocus Hondius 't Amsterdam ‘Aan 't opgaan der
Beurze in de Wakkeren Hond’ uitgegeven, wordt de ‘Zee-togt ofte zee-ryze naar Cabo de
Bona Esperanca’ beschreven. ‘Op welkker Voyage zeekker Liefhebber dit naarvolgende
Lof-dight gemaakt heeft.’ Het vers is ondertekend ‘Anno 1652, in Amsterdam. J J. Wissink.’
4) Afgedrukt in: Jhr. Mr. J.K.J. de Jonge. De Opkomst van het Nederlandsch Gezag in
Oost-Indië, dl. II, 1864. bl. 301.
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Cort verhael van de Inwoonderen [bij] Aguado+ de Sambras1).
+

De eerste ontmoeting van

Nederlanders en
Hottentotten.

Alsoe ick in dezelve baeye beneffens sommighe anderen weesende 18 p. sterck wel
2 mijlen met de inwoonderen2) int lant geweest ben, alwaer wij dezelve wel besaeghen
ende hoorden spreecken. Sij sijn cleyn van parsoon, leelyck van gesichte, haer haer
opt hooft staedt oft affgeschroyt waer van de zonne ende sien daeruyt eeven gelijck
een dieff, die door het langhe hanghen verdroocht es, zij gaen gans naeckt, dan hebben
een staert van een wilt cleyn gedierte voor haer schamelheyt, twelck door de staert
seer weynich bedeckt es; daer beneffens hebben zij in plaetse een cleedt een wilde
beest syn huydt om den hals hanghen, die van het smeeren wel sterck ruycken ende
stinken, alwaer het haer noch op staedt, twelck het buytenste is, ende hanght haer
omt lyff gelyck een mantel; in plaetse van schoenen hebben sy twee dobbele leer
lappen, die zij onder haer voeten in

1) Aguada de São Braz, de waterplaats van de H. Blasius. Vasco da Gama noemde de baai zo
op zijn beroemde tocht: ‘e dia de Sancta Catharina chegáram onde se ora chama aguada de
S. Braz.’ Da Asia, de João de Barros. Lisboa. 1778. Dec. i. Liv. iv. Cap. iii. p. 286. Nog
heden noemt men de hoek bij de baai: Cape St. Blaize.
2) Dr. G. Mc Call Theal, History and Ethnography of Africa south of the Zambesi. London.
1907. Vol. i p. 5 geeft in korte opsomming deze beschrijving van Boesmans en Hottentotten:
‘Bushmen: frame dwarfish, colour yellowish brown, face triangular or foxlike in outline,
eyes small and deeply sunk, root of nose low, and the whole organ extremely broad, jaws
very protuberant, but upper part of face almost vertical, head dotted over with little knots of
twisted hair not much larger than peppercorns, no beard whatever, ears without lobes, stomach
protuberant, back exceedingly hollow, limbs slender, hands and feet diminutive, weapons
bow and poisoned arrow; pursuits those of a hunter; government none but parental and
leadership in war or the chase; habitations caverns or mats spread over slight frames made
of branches of trees; domestic animal only the dog; demeanour that of perfect independence;
language abounding in clicks and in deep guttural sounds.
Hottentots: frame slight but sometimes tall, better formed than Bushmen, but back hollow,
head scantily covered with little tufts of short crisped hair, occasional marks of beard, cheeks
hollow, nose flat, eyes far apart and often to appearance set obliquely, hands and feet small,
colour yellow to olive; weapons assagai, knobkerie, bow and arrow, shield; pursuits pastoral
and to a very limited extent metallurgic; government feeble; habitations slender frames of
wood covered with reed mats; domestic animals ox, sheep and dog; demeanour inconstant,
marked by levity; language abounding in clicks.’
Bij de komst der Nederlanders waren veel Hottentotten ten dele van Boesmans afstammend.
De Boesmans waren geleidelik door de uit het Noorden langs de Westelike streken van Afrika
komende Hottentotten verdrongen; in gevechten waarin Hottentotten overwinnaars bleven,
doodden ze de Boesmans; hun vrouwen en meisjes werden in leven gelaten, waaruit dus
kinderen geboren werden van gemengde afstamming. Hoe verder naar het Zuiden de
Hottentotten kwamen, des te meer Boesmansbloed hun ras onzuiver maakte, wat zowel in
uiterlik als in taal uitkwam.
De Nederlanders noemden èn Hottentotten èn Boesmans: Hottentotten.
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plaetse van aen de teenen vastbinden. Sij hebben seer oolyck geweer, waervan ick
een meede daer van daen gebrocht hebbe, synde het fatsoen van een spiets, synde
een duym dick ende 8 ofte 9 voeten lang, sommige met een yseren spits ende
sommighe niet. Belangende haer spraeck is eeven gelyck ofte men een deel Calcoense
hanen hoorden raesen, eeven gelyk is oock haer spraecke, daer van gy weynich anders
cont hooren als clocken ende flueyten. Oock souden sy well, naer dat men conde
mercken yemant van ons luyden gegeten hebben, want sy weynich werk maekte om
rauwe dermen te eeten, daer sy den dreck met eenen vingher maer een weynich
uytgestreecken hadden, waerdoor wel stondt te vermoeden dat het menscheneeters
moeten weesen. Sij hadden aldaer eenich gedroocht vleys om den hals hanghen,
twelck soe sommighe schryven, dat het mannelykheyden souden weesen, waernaer
het gheen quaede gelyckenisse hadde. Wat haere vrouwen ofte wooninghen aengaen
ende haer superstitie en heeft niemant van ons luyden gesien, vermoedende dat ze
verre int lant mosten woonen als wy luyden met haer geweest hadden.

[Vermijding van Zuid-Afrika]
+

Nederlandse zeevaarders hebben namen gegeven aan baaien en rivieren bij het
+
aandoen van Zuid-Afrika. Het liefst vermeed men het land, zoals een stuurman
Vermijding van Zuid-Afrika.
op Jacob van Heemskerck's vloot aantekent op 23 Julie 1601: ‘Ick acht het voor goet,
datmen loopt opde hoogte van 36 ofte 36½ graden, omme alsoo de Cabo de Bona
Sperance met Godes hulpe te beter te passeeren, om oorsake dat so wanneer men
komt zeylen met een goede Westelijcke wint ende men de Caep schoudt tot op deze
voorschreven hooghte, alsdan salmen bequamer windt houden, om alsoo voorbij te
passeeren, dan of men dicht bij landt quam, wandt dan loopt men peryckel van stilte,
ende variable winden te krijgen, het welcke wij op onse ander reyse wel bevonden
hebben, so in 't gaen, als in 't komen, maer principalijck op de wederomreyse is het
goet hem ontrent het landt te houden, tot op 8 ofte 10 mijlen van landt, want ontrent
het land loopt de stroom gemeenlijck Westwaert op.’1) Maar wanneer de
gezondheidstoestand van het scheepsvolk of de watervoorraad noopte tot ter reede
komen, moest men wel beproeven ergens ‘de wal aan boord te krijgen’ in plaats van
het ruime sop te houden. Zo ging het Admiraal Pieter Both, toen hij in 1601 op de
terugreis was:
‘Den 8 July syn in een Baye te reede gekomen, ende dat vermits ons+
+

[2]

1) Oost-Indische Reyse onder den Admirael lacob van Heemskerck, in Begin ende Voortgang,
dl. i, blz. 26.
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ander Schip seer leck was, synde syn Vuren huydt in Zee meest afgespoelt, om daer
te krengen1), ende alles weder te repareeren; daer ick met twintich musquettiers een
land tocht dede, om volck te verspreecken, ende beesten te bekomen, 7 Mannen ende
een Vrou vindende, die teeckenen deden, dat ons beesten bestellen souden; vonden
het een schoon landt, sonder veel gheboomte, dan wel herten, ende Olyphanten;
bequaemen, behalven waeter, weynigh verversinge als Mosselen, dies het de naem
van Mossel-Baey2) gaven;+ saegen alhier tot diversche tijden twee Zee-Paerden3) uytter
+
Zee op strant komen, sijnde seer groot, ende een verwonderinge om sien.
Mosselbaai.
Tot den 14 dito hier gelegen, alles weder klaer gemaeckt, ende ons vers water
inghenomen hebbende, sijn met een Noord-Oosten wint t'seyl gegaen, om de Caep
te passeren, bevonden dese Baeye te leggen op 34½ graedt.
Den 16 dito met weynich voordeels langens de wal seylende, kregen een contrarie
wint, dies het weder in een Baey setten, daer dagelijcks met de Inwoonderen
handelden, soo veel Ossen, Calveren ende Schapen bekomende, als sout hadden om
te souten, ende vers op te eeten, koopende een Os om een stuck van een ijsere hoep,
van een hant langh, alles naer advenant, dies het de naem van de Vleys+ Baeye4) gaven,
+
Vleesbaai.
leggende op de hooghte van 34¾ graden bij Oosten de Cabo dos Aguilas5), van
waer den 21 dito weder 't seyl gingen.
Den 23 dito t' Zee sijnde sijn andermael genootsaect gheweest lande te soecken,
mits ons ander Schip weder een leck bekomen hadde, dies in een andere Baye
geraeckten, leggende op de hooghte van 34⅔ graden, alwaer haer Schip op ruymden,
ende 2 a 3 lecken bevonden, die gestopt sijn, mosten hier wegens de stercke Weste
winden tot den 30 deser maent blijven leggen, doen met een Oostelijcke wint zeyl
ginghen, dan die contrarie krijgende, sijn gedwongen geweest weder in te loopen,
daer den 2 Augusti naer een Reviere6) gevaren, om volck te soecken (daer geweldige
Zee-paerden in waeren) 't welck ghevonden hebbende, bequam 5 Schaepen voor
kleyne stucxkens ijser; des avondts aen boort komende kregen een harden Zuyd-

1) Een schip over zijde leggen door geschut of lading te verplaatsen, om het van onderen schoon
te maken of om naar lekken te zoeken. Wdb. d. Ned. Taal viii. 155.
2) Nog heden zo geheten.
3) Hippopotami.
4) Nog heet een hoek heden Flesh Point.
5) Agulha. Naaldkaap, wegens biezondere stand aldaar van de kompasnaald.
6) Nu bekend als de Gouritz.
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oosten wint, die des morgens uyt den Noort-oosten waeyde, dies+ zeyl gingen om de
+
Cabo te passeeren, dese Baye den naem van Vis-Baye ghevende, vermidts
Visbaai.
1)
(behalven de vijff Schaepen) niet als schoone Vis alhier bekomen hadden’ .

[Joris van Spilbergen in Zuid-Afrika]
+

Joris van Spilbergen kwam op zijn uitreis op 15 November 1601 ten anker ‘in de
+
Joris van Spilbergen in
Bay S. Helena.’2)
Zuid-Afrika.

‘Den 20 dito alsoo wij geen volck aen het voorschreven landt en+ hebben connen
vernemen, sijn wederom 't Zeewaerts ingheloopen, ende also ons regulerende na +[3]
den wint, langhs het lant laverende, af, ende aen gehouden; tot den 28 dito voor bij
zeylden, de Aguado Saldamo3), als wij dan int ghesichte gecreghen hebben de Capo
bon Esperance4), midtsgaders een Eylant genaemt van onse Admirael Lisla d'Elizabeth,
alwaer wij noch den selven avont op de Reede ghecomen sijn, ende also wij 't daer
gheset hadden, hebben met een opperwal vernomen een groot gecrijsch, en ghehuyl,
ghelijck als Beeren, Koeyen, Calveren, Schapen ende dierghelijcke ghedierte, wesende
seer schrickelijck ende wonderlick om hooren....’
‘Den 29 dito sijn wij van het voorschreven Eylandt Elizabeth wederomme t' zeyle
gegaen, laverende als voren. Den 2 December saghen den Tafelberch5), waer onder
leyt de Baye, daer wij begheerden te wesen, om ons te ververschen, mitsgaders l'Isla
de Cornelia van onsen Generael also genaempt, alwaer wij ontrent den middach
ariveerden, met stilte bevanghen gheweest sijnde waeromme wij 't aldaer neer gheset
hebben, ende naer landt gevaren zijn, van daer

1) Oost-Indische Reyse onder den Admirael Pieter Both, in Begin ende Voortgang...., dl. i, bl.
17.
2) Vasco da Gama bad deze naam gegeven: ‘E a primeira terra que tomou, antes de chegar ao
Cabo de Boa Esperança, foi a baia, a que ora chamam de Sancta Helena, havendo sinco
mezes que era partido de Lisboa, onde fahio em terra por fazer aguada, e assi tomar a altura
do Sol.’ De Barros. Op. cit. Dec. i. Liv. iv. Cap. ii. p. 280.
3) Aguada de Saldanha. In 1503 kwam Antonio de Saldanha in een baai ‘Ao qual lugar por
razão da aguada que alli fez, se chama hoje Aguada de Saldanha, mui celebrada em nome
ácerca de nós, não tanto por esta, e outras, que alguns Capitães aqui fizeram, quanto por
causa de muita fidalguia que a mãos da gente desta terra aqui pereceo;’ (een zinspeling op
Francisco d'Almeida's dood met zijn dapperestrijders.) ‘....subio-se Antonio de Saldanha em
hum monte per cima mui chão, e plano, ao qual ora chamam a meza do Cabo de Boa
Esperança, donde vio o rosto do Cabo, e o mar que sicava além delle da banda de Leste,
onde se fazia huma baia mui penetrante, no fim da qual per entre duas cerranias de altos
rochedos, a que ora chamam os picos fragosos.’ De Barros. Op. cit. Dec. i. Liv. vii. Cap. iv
p. 104-105.
4) Bedoeld is de Tafelberg.
5) De vertaling dus van de Portugese naam.
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halende een deel Pinguins1), waer mede wij den selven avont van daer wederomme
t' zeyl ghegaen zijn, ende den derden dito ontrent den middach ghearriveert inde
voorsz. Baye, ghenaemt de Tafel+ Baye, waer naer wij soo lange verlanght hadden,
+
met hope, ende meyninghe, van ons aldaer soo van water, versch vleesch, ende
De Tafelbaai.
andersins van alles ghenoechsaem te versien, ende hebben aldaer ghevonden onse
Jachte, ofte Pinasse...’ Dan volgen enkele meedelingen die hier niet ter zake doen.
Daarna vervolgt het joernaal: ‘Alsoo onse reyse lanck tegenspoedich viel, soo dede
onsen Generael dit naervolgende veersken stellen.
Nu 't soo is, en wesen moet, waerom ghequelt,
't Is ghewis den Heere goet diet al bestelt.

Dese Bay, leggende op 34 graden 4 minuten ende ontrent 15 mijlen bij Noorden de
Capo de bon Esperance, is van onsen Generael genaemt de Tafelbay, bij comparatie
van eenen hooghen Bergh, boven plat, ende viercant, ghelijck een tafel, hem 9 oft
10 mijlen in de Zee vertoonende, waer bij men de voorsz. Baye is bekennende. Ende
oock die Schepen, die hen daer komen ververschen, daer onder ghemeynichlijck te
Reede komen; dese Baye is seer bequaem voor alle Schepen om te reeden, want sij
dicht onder lant setten konnen, tot op vier vadem waters, sonder veel onweder of
storm van winden subjeckt te zijn, waer door sij eenighe peryckelen souden staen te
verwachten. Ontrent een half mijle van de Baye Oostwaerts vande Cabo de bon
Esperance2) streckt een kreke oft Riviere te landewaerts in, bij onsen Generael
ghenaemt Rio de Iackquelina3), alwaer wij een goede partije visch ghevanghen hebben,
sijnde een fatsoen als Carpers, van seer excellente smaecke.’

[Onbekendheid met het binnenland]
Van het binnenland wisten de Nederlanders vóór 1652 zo goed als niets.+ Sommige
+
Onbekendheid met het
schipbreukelingen van de Nieuw-Haerlem4), het in 1647 in de Tafelbaai
binnenland.
verongelukte schip, hadden een klein eind het land durven in-

1) In het verhaal van ‘De eerste Schipvaerd der Hollandsche Natie’, Begin ende Voortgang, i,
bl. 6 worden vogels beschreven ‘Pinguyns ghenoemt, van de groote als een kleyne gans,
sonder vleugelen oft immers soo kleyn ende kort, dat het meer bont oft hayr van beesten als
vleugelen schijnt te sijn dan hebben in plaets van dien een leren vinne, daer sy mede
swemmen; Lieten haer sonder voorloopen grijpen,.... maer gedoodt synde waren so hard van
huyt, dat mense qualyck met een Sabel konde doorhouwen, uytghesondert op 't hoofd.’
2) Hiermee wordt de Tafelberg bedoeld, cf. Van Teylingen's brief hierboven bl. 4, noot 1.
3) Later de Zoute Rivier genaamd.
4) Over deze schipbreuk zie: De Stichter van Hollands Zuid-Afrika, Jan van Riebeeck, door
schrijver dezes. Amsterdam. 1912. Hoofdstuk vi.
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gaan ‘zijnde oock eens den opperstuyrman, timmerman, ende corporaal van
verschreven schip Haerlem soo verde gegaen tot daer d'inwoonders haer huysen
stonde ende voor die tijt hare woonplaatsen hielden.’ Ze waren ‘vriendelijck ontvangen
ende bejegent’, waaruit bleek dat de inboorlingen niet zo kwaadaardig waren als
velen meenden. Dat er nu en dan wel eens blanken door hen gedood werden, kwam
van het ‘nemen van haer beesten’; zo had bijvoorbeeld het volk van Wollebrant
Geleynszen's vloot in 1648 tijdens het bergen van de goederen van de Nieuw-Haerlem
‘in plaetse van d'inwoonders eenige recompense te doen over het goet tractement
aen die van 't schip Haerlem bewesen, 7 à 8 van haer beesten onder de voet geschoten
ende sonder betalen wegh genomen.’1)
In den beginne hebben de Hottentotten ook niet in het minste de verkenning van
het in de buurt van de Tafelbaai liggende land belemmerd. Zo konden de assistenten
Pieter van den Helm en Frederick Verburg al wandelend op ontdekking uitgaan. Het
Dagregister vermeldt het op 1 Oktober 1652: dat de assistenten vroeger2) ‘eens
uitgegaan zijnde agter den Tafelberg om, na de andere zijde van het land om de Zuid,
en aldaer gevonden [hadden], volgens hun rapport, eene baai die fraai besloten en
vol schoone boschgagie was’; deze baai kreeg de naam van de Houtbaai,3) waarheen
herhaaldelik verkenningen over land en per jacht plaats hadden.
Buiten Jan van Riebeeck's last geschiedde een tocht van vier ontevredenen4). 25
September 1652 leek het of de gehele vestiging aan de Tafelbaai zou verlopen. ‘Het
anker is al weg’, zei een bootsman, ‘de kabel zal welhaast volgen: zijn zijluiden nu
weg, daer zullen er welhaast meer deur+ gaen’5). Maar 3 Oktober kwam er al een der
+
weglopers terug en kort daarna de overigen, ‘niet verder kunnende komen dan
De tocht der vier
deserteurs.
omtrent 24 mijlen van hier om de Oost’. Vertrokken waren ze ‘op hoop om over
land in het vaderland te komen.’ Hun joernaal is opgenomen in het Dagregister in
dato 4 Oktober; met rood krijt was het door Jan Blank6) geschreven, aanvangend: ‘In
den naam des Heeren Jezu Christi.’ De uitrusting bestond uit vier beschuiten, wat
vis, vier degens, twee pistolen en een hond. Boven-

1) ‘Remonstrantie waerbij cortelijck werdt verthoont ende aangewesen wat dienst voordeel
ende proffijt de Vereenighde g'Octroyeerde Oost Indische Compe. sal comen te trecken door
't maecken van een fort ende thuyn aan de Cabo de Bona Esperance’, 26 July 1649. Archief
te Kaapstad. Incomende Brieffen &a. 1649. No. 1.
2) 5 Mei 1652.
3) Op het Rijksarchief te 's Gravenhage bevindt zich het Kaaps Dagregister, in de afdeling
Koloniaal Archief, in No. 3966 en volgende delen. Het Dagregister wordt hier met D.
aangeduid. D. 31 Des. 1652 en 11 Julie 1653.
4) Jan Blank van Mechelen, bootsman; Willem Huytjens van Maastricht, bootsgezel; Gerrit
Dirkse van Maastricht en Jan van Leyden, soldaten.
5) D. in dato.
6) ‘Copie Journael gehouden by Jan Blanx nevens Jan van Leyen ... &a ... den 24 September
passo. uyt haren dienst van hier wegh gelopen, weghen hun wedervaren.’ Kol. Arch. No.
3966. ƒ. 74-75 verso.
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dien had Blank als verdedigingsmiddelen wat ‘rottekruid, om de wilden, die hem
vangen mogten, mede te vergeven’ en ‘item een oud scheermes’ meegenomen. In
het kort is dit hun wedervaren: 25 September zagen ze twee renosters, een ijzervarken
en twee struisvogels. Men volgde het strand. 26 dito, kwam men langs het strand bij
Kaap Agulhas. Als voedsel dienden ‘vier jonge vogels, die in het nest zaten en drie
eyeren’, s'avonds toen men aan het strand legerde, wat ‘clipkonten’1). De volgende
dag trokken de weglopers zeven mijlen langs het strand, tot ze rustten ‘voor eenen
zeer hoogen berg.’ Daarna verzamelde men mondkost en ‘kalbassen om water in te
nemen’ en 29 September begon de klimpartij, die reeds twee van de reizigers
moedeloos maakte. De dag daarop ‘was Gerrit het ook al moede, en voor mij alleen
konde geen dans maken, daarom resolveerden wederom na het fort te trekken, op
hoop van barmhartigheid en genade in Gods naam.’
Hun onderneming leerde, wat de ondervinding later herhaaldelik zou bevestigen,
dat landreizen in Zuid-Afrika uiterst bezwaarlik waren.

[Aardrijkskundige namen]
In de onmiddellike omgeving van het Fort ‘de Goede Hoop’ kon men+ verschillende
punten met name aanduiden: de Tafelbaai, de Tafelberg, die voor het eerst tijdens +Aardrijkskundige namen.
Van Riebeeck's bewind beklommen werd op 29 September 1652, ‘zijnde zeer
moeyelijk om op en af te komen, en boven op vlak met weinig groente bewassen,
omtrent zoo breed en drie maal zoo lang als den Dam tot Amsterdam, met eenige
plasjes versch water’2); de Windberg, later meest Duivelsberg3) genaamd, de
Leeuwenberg, verdeeld in het Hoofd, de Rug, de Bil en de Knie4); de Kloof5), tusschen
Tafelberg en Leeuwenberg; de Verse Rivier6), waaraan het Fort lag; de Soute Rivier7),
die in de Tafelbaai uitliep; de Soete Rivier8), ‘leggende omtrent 1½ mijl van hier
bezijden den Tafelberg achter de Zoute Rivier,’ en de Zoutpan9).
Bij de tochten in de buurt van het Fort bleek ‘de zeekant overal seer bar ende
clipachtig tegen 't geberghte, ende buyten wat van 't lant af vele

1) Vermoedelik een verschrijving voor ‘klipkousen’, een grote soort weekdieren, die zich zeer
vast aan de rotsen zuigen. Zie Dr. O. Dapper. Op cit. bl. 648 en Peter Kolbe. De Beschrijving
van De Kaap de Goede Hoop. Amsterdam. 1727. I. bl. 240.
2) D. in dato.
3) ‘Nam etiamsi admodum tranquillus alibi sit aer, Mons tamen Mensali maxime continuus,
semper eructat flamen Diabolicus (Duyvelsberg) inde dictus.’ Wilhelmi ten Rhijne, Schediasma
de Promontorio Bonae Spei ejusve tractus incolis Hottentottis accur ante brevesque notas
addente Henr. Screta S. a Zavorziz. Scafusii. MDCXXXVI.
4) D. 27 April 1652 en 13 Aug. 1657.
5) D. 21 April 1652.
6) D. 5 April 1652.
7) Valentijn, Beschrijvinge van de Kaap der Goede Hoope, 1726, deel V, 2 stuk, bl. II, vermeldt
dat de Zoute Rivier ook wel Keizers-rivier genoemd werd, ‘na zekeren Johannes Keizer, die
'er in verdronk.’
8) D. 15 Julie 1652.
9) D. 31 Des. 1652.
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verborgen en uyt 't water steeckende clippen, daer de zee seer afgrijsselijck overal
over ende tegen aen storte, dan weynige ende seer cleyne hoeckies sant strant, hier
en daer liggende1).’
Te water werden de eilanden en de kuststreken verkend: 24 September 1652 ging
het jacht De Goede Hoop ‘na de baai van S. Helena en Saldanha, mitsgaders de
eilanden daaromtrent gelegen, tot ontdekking van de kusten, enz. en principaallijk
wat aldaer in handel of andersints tot profijt voor de Ed. Compagnie mogt te doen
vallen’2). Men vreesde ook ‘dat de particuliere Portugeesche en Mosambieksche
vaarders agter deze Tafelbaai ergens havens hebben, daar zich in de heen- en
terugreize komen ververschen3).’
Robbeneiland bezocht de Kommandeur zelf reeds op 1 Julie 1652, waarvandaan
eieren van zwarte vogels, ‘duikers’ genaamd, en van penguins gehaald werden.4)
Robben en zeemeeuwen waren er ook in groten getale. Dasseneiland5) verkende men
en plaatste er ‘de teyckens van Comp.'s genomen bewint.’ Sint Helenabaai bleek
‘slechts een inham te wesen’,6) voor schepen heel ongunstig en gevaarlik gelegen.
Een eilandje in de mond van de Saldanhabaai kreeg de naam Saldanha's Robbeneiland,
op Van Riebeeck's last, waar Fransen plachten te komen om robben te slaan; ‘hutjens...
van walvisribben ende robben vellen gemaeckt’ vonden de Nederlanders er bij hun
komst.7)
Al in het midden van 1653 dacht Van Riebeeck er over om op de Oostkust ‘de
plaetsen om desen hoeck daer die van Mosambique haer gout handelen’ te doen
onderzoeken, maar de uitvoering van het plan moest vooralsnog achterwege blijven.8)
Verleidelik was het anders wel om schepen te zenden naar het goudland ‘also van
veele gesustineert wordt die plaets 't rechte Ophir te wesen, daer Salomon 't gout had
laten halen.’9)
Toen in 1654 in het Fort hongersnood dreigde, zond de Kommandeur het galjot
de Tulp naar Madagascar om er rijst te kopen. De ‘opperhooff-

1) D 30 Julie 1653.
2) D. in dato. Overland werd sedert herhaaldelik naar de Saldanhabaai gereisd, zonder
lastiggevallen te worden door de inboorlingen. Resol. 6 Sept. 1655.
3) D. 1 Okt. 1652.
4) Tevoren was de naam Ilha Cornelia. D. in dato, 13 en 14 Sept. 1652.
5) Ook Ilha Elizabeth genaamd. D. 15 Jan. 1653. In 1655 was er een ‘Loots St. Elisabet op 't
Dassen Eylt.’ Kaaps Archief. ‘Incomende Brieffen.’ No. 69.
6) D. 14 Nov. 1652.
7) D. ibid. en ‘Nader Instructie voor de opperhooffden van 't jacht de Goede Hoope andermael
van hier vertreckende na de Baya de Saldanha ende d'Eylanden daer rontom tot ondersoeck
van handelinge ende robbenvanghst, &c....27 Nov. 1652.’ Ook D. 27 Des. 1653.
8) D. 3 Junie 1653. Van ‘seecker hooghduytsshe pape genaempt Martinus Martinii’ uit Batavia
gekomen per schip den Oliphant, dat 19 April 1653 in de Tafelbaai kwam, vernam Van
Riebeeck veel over Afrika's Oostkust.
9) Missive naar patria, 4 Mei 1653.
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den’ kregen opdracht om de Oostkust te verkennen1), maar bij terugkomst
rapporteerden ze dat er de branding voor zulk een klein scheepje te sterk was, ‘in
vougen nergens waren aen geweest als in de Mosselbay, daer oock door quaet weer
wel 3 dagen verweert waren, ende geen inwoonders oft handel vernomen hadden;
ende comende voor de bay van Os Medaos d'Ouro, hadden soo vehementen storm
ontmoet, waerdoor sulcke harde stortingen tegen den wal liepen, dat niet hadden
derven onderstaen die baey aen te doen, maer geresolveert, om schip ende goet te
behouden, t'zee te steecken.’2)
De Kommandeur had tot taak de Compagniesschepen, die op de uit- of thuisreis
in de Tafelbaai kwamen, van groenten en vers vlees te voorzien. De Compagniestuin
leverde de benodigde hoeveelheid gewassen, maar het verschaffen van vlees gaf heel
wat hoofdbrekens. De horden inboorlingen, die met hun vee rondtrokken op zoek
naar goede weiplaatsen, ruilden tegen tabak en koper hun mager vee, en in de eerste
jaren van de vestiging was de veehandel nogal bevredigend.3)

Hottentotten bij de Tafelbaai
De Hottentotten, die toentertijd in de buurt van de Tafelbaai kwamen,+ waren eerstens
+
het troepje ‘Strandlopers’, verarmde Hottentotten, Goringhaikona, onder hun
Hottentotten bij de
4)
Tafelbaai.
hoofdman Autohoemao. Hij kende wat gebroken Engels , daar Engelsen hem
mee naar Bantam hadden genomen5) en luisterde naar de naam Harry of King Harry.
Enkele Hollandse woorden kende hij door omgang met de schipbreukelingen van de
Nieuw-Haerlem, die ongeveer een jaar aan de Tafelbaai hadden gewoond in hun fort
Sandenburgh, ten Noorden van de Zoute Rivier.6) De Goringhaikona waren het
overblijfsel van een stam, die in gevechten met andere Hottentotten het vee had
verloren, en nu leefde van schelpdieren, vis en aangespoelde walvissen. Waterman
werden ze ook genoemd.7)
Dan waren er de Goringhaiqua, door de Nederlanders Saldanhars of Kaapman
genoemd8), onder hun opperhoofd Gogosoa, die wegens zijn
1) ‘Instructie voor d'opperhooffden van 't galijot de Tulp gedestineert te gaen na Madagascar
om rijs .... 26 Junie 1654.’
2) D. 12 Des. 1654.
3) Zie hierover: De Stichter van Hollands Z.A., hoofdstuk ix.
4) D. 11 Nov. 1652. Koper noemden de Hottentotten ‘bras’, zooals ze het van de Engelsen
gehoord hadden. D. 9 Okt. 1652.
5) D. 21 Des. 1652, 22 Sept. 1657, 8 Julie 1658. Dapper, op. cit. bl. 629 geeft zijn naam:
Kamcemoea.
6) Zie: De Stichter van Hollands Zuid-Afrika, hoofdstuk vi.
7) D. 13 Nov. 1652.
8) Deze Saldanhars waren een ander slag dan Harry's volgelingen, waarin vermoedelik meer
Boesmansbloed te vinden was, dan in de Noordelik wonenden. Toen de stichtingsexpeditie
10 April 1652 aan land was, ‘kwam een klein troepje van omtrent negen of tien wilden van
Saldinia aan, tegen dewelke zich de Strandloopers, die dagelijks met vrouw en kinderen bij
ons aan de tenten zitten, in defensie stelden, met zulken couragie en furie daarna loopende
met hassegaayen, pijl en bogen, dat wij genoeg te doen hadden hen te stuiten, hebbende
hunne vrouwen naar het gebergte gejaagd.’ Over de ‘Saldinische wilden’ staat er: ‘Zij waren
zeer fraaie en zeer fluksche mannen, van byzondere goede statuur, echter met een redelijk
bereide beestenhuid bekleed, die zij zoo fraai op den eenen arm droegen, met zulk een
moedigheid in hunnen gang, als eenige snoeshaan in het vaderland zijn mantel op den schouder
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dikke, neerhangende buik ook wel de Dikke Kapitein heette1). Ze bezaten ruim
tienduizend runderen en vetstaartschapen.2)
Moeilikheden met Harry, die niet al te eerlik als tolk diende, waren niet uitgebleven;
de veeruiling hield geheel op3) en Van Riebeeck achtte het nodig naar de stammen
in het binnenland ‘een partije van 7 man lieff hebbers’+ te zenden, ‘sijnde op eygen
+
aenbiedinge geprovideert, voor 3 weken uytgesonden te landewaert in, onder 't
Jan Wintervogel's tocht.
4)
n
gesagh van den adelborst Jan Wintervogel , gewesen capt. van de Bresilianen in
Brasil, daer hij dat landt tot aen de Z.zee deurwandelt ende mede helpen opvinden
heeft de silverminen van Chiera, weshalven hem 't commando over de gemelte partije
gegeven is, als sijnde een lustige bosloper.’ Wintervogel had opdracht om de
inboorlingen over te halen om met vee naar het Fort te komen, en uit te zien naar
waardevolle mineralen.
De op 15 Maart 1655 vertrokken expeditie was 3 April weer terug, ‘hebbende+
een persoon genaempt Jan de Vos, achtergelaten, die (van eenige bitter amandelen +1655.
te veel gegeten) overleden was.’ Men was ‘omtrent 50 mijlen5) (meest noortwaerts
van hier) te landt in geweest.’ De reizigers rapporteerden dat ze ‘aldaer gevonden
hadden seecker natie van seer cleyne stature ende arm van leven, heel wilt, sonder
eenige huysjes, vee ofte yts ter werelt, gecleet wesende met vellekens als dese
Hottentots ende+ mede bijna soo spreeckende.’ Hier heeft men de eerste ontmoeting
+
Eerste ontmoeting
van Nederlanders met Boesmans of Sonqua, ‘Visman genaempt6), ende vij-

1)
2)

3)
4)

5)

6)

of arm dragen kan.’ D. in dato. Kol. Arch. no. 3966. Dapper, op cit. ƒ. 628 zegt dat zij
Kaapman genoemd worden ‘omdat zij het naeste altijts van al de Hottentots aen de Kaap
van goeder hope gewoont hebben, en zich die plaats als eigen toeschrijven.’ Het woord
assegaai is het Berber: zaghāya, door de Portugezen gebruikt waar ze inlandse steekwapens
vonden, en overgenomen door de Hollanders.
Dapper, op. cit. ƒ. 628.
De vetstaart van het inlandse schaap was zo zwaar, dat men die wel ‘het vijfde kwartier’
noemde. ‘De schaepen haeren staerten hebben meer smeers ende vet als aen twee ofte 3 jae
4 schaepen bij ons aen haar ganse lyff hebben, wandt de staerdt werdt voor tbeste quartier
gehouden ende hebben aldaer 5 quartier.’ Frank van der Does' Journaal, 5 Aug. 1595.
Resol. 15 Maart 1655.
Opperkoopman Pieter de Goyer had de aandacht op hem gevestigd, ‘derhalven wij deselve
om ter preuve te stellen hebben hier gehouden.’ Van Riebeeck aan G.G. en RR. 23 Jan. 1655.
De instructie voor Wintervogel is getiteld: ‘Memorie ende commissie voor Jan Wintervogel
omme sich met sijne bijhebbende soldaten na te reguleren op de te doene tocht te landewaert
in, tot opsoeckinge van ander natien ende saecken die d'E. Compe. dienstigh ende vordelijck
mochten wezen.’ Resol. 15 Maart 1655.
Aan de Kaap rekende men de mijl ‘voor een uur gaens’ of ‘2000 roeden per mijl.’ De
Rijnlandse roede is M. 3.767, dus een mijl 7534 M. - D. 3 Nov. 1657 en Van Goens' Instructie
voor Van Riebeeck van 1657, punt 17. 1 M. = 1.0936143 yards.
Wat men toen van inlandse volken wist berustte op Harry's inlichtingen. Hij had in gebroken
Engels zijn eigen troep ‘Waterman’ genoemd; dan waren er de Saldanje-man en de ‘Visman.’
D. 13 Nov. 1652. Harry had van den beginne af de vernietiging der ‘Visman’ bepleit bij Van
Riebeeck. Later zocht hij hun steun toen hij ‘de grooten Capiteyn’ speelde met oneerlik
verkregen vee. De Saldanhars noemden de Sonqua ‘struykroovers’. D. 16 Julie 1656.
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anden van Waterman ende Saldanhaman wesende, sonder vee ..., welcke+ op d'onse
met volle geweer waren aengecomen, maer niet g'attenteert, ende met geven van +van Nederlanders en
Boesmans.
een tabackjen ende wat cralen wedersijts ongemolesteert vertrocken.’
Saldanhars waren aangetroffen in troepen van 15 à 16, ‘andre 20 à 30, met redelijck
maer niet veele vee, ende seecker troup, omtrent 15 à 16 mijlen van hier, sterck
ongeveer 70 à 80 mannen met ontallijcke veel beesten ende schapen, seer begerich
na plaetcoper ende tabacq wesende.’ De grote troep ‘rechte Saldanhars’ was ‘gansch
niet bedelachtich, maer ten eerste voor 't geen d'onse gaven datelijck weder gereet
yts te geven ende seer genegen tot handel, bijsonderlijck tegen plaetcoper ende tabacq,
daer hun meeste roepen na was’1). Lust om naar het Fort te komen hadden ze niet,
wat jammer was; men had daar dan willen beproeven ‘off met deselve in alliantie
coste getreden worden, alsoo wij aen de gemelte Herry's g'allieerde doch niet anders
vinden als dat ons gansch niet soecken te verhandelen, maer aen alle canten slechts
te bestelen, roven ende alle moetwil ende overlast de onse aen te doen die se maer
cunnen off mogen’2). Mineralen vond Wintervogel niet.

[Tocht van Willem Muller en Harry]
In September 1655 volgde men Harry's advies om ‘eens een tochtjen te+ doen int lant
+
met coper, tabacq ende pijpen.’ Veel vee en olifantstanden zou men er kunnen
Tocht van Willem Muller en
Harry.
krijgen, zei hij. Dan overwoog Van Riebeeck hoe ‘bij goet succes de passagies
fray overal sullen ontdeckt ende genoeghsaem open bane gemaeckt worden om
mettertijt noch verder enqueste dieper te landewaert in te doen.’ Besloten werd dat
korporaal Willem Muller, Harry en 9 liefhebbers de tocht zouden ondernemen. Koper,
tabak, pijpen, kralen, proviand en munitie zou men op vier pakossen meenemen,
twee van Harry en twee van de Compagnie3).

[4] Instructie voor den Corporael Willem Muller
gaende als hooft over een troep van 9 soldaten in Compe. van den tolcq Herry neffens
eenige coopmansz. te landewaert in tot ondersoeck van handel, &a.
Dewijle bij den raadt goetgevonden is als pr. resolutie gister in u

1) D. 3 April 1655.
2) Resol. 15 Maart 1655.
3) D. en Resol. van 6 Sept. 1655.
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bijwesen daerover specialijck genomen dat Ul. met een troep van 9 lieffhebbers offte
frisse soldaten onder sijn gesagh neffens den tolcq Herry in compe. soudet een tochtjen
doen te landewaert in, met de ondergesz. coopmansz. tot ondersoeck van handel
omtrent eenige Inwoonders die noch noyt hier verschenen sijn ende Herrij ons
affirmeert wel wat meede te doen sal wesen bijsonderl.: in bestiael, ende oock wel
eenige oliphants tanden, struijs veren, offte andersints, ende dat alles tot dien tocht
gereet ende Herrij mede vaerdigh is, zoo zullen Ul.: hun met denselven dan in den
name Godes op wegh begeven ende wel toesien dat over al goede wacht ende 't
wakende ooge hout neffens aenteijckeninge wat u over al voorvalt om ons op sijn
retour behoorl: rapport te cunnen doen.
Sullende oock van 't gene datter gehandelt wort in 't maken des prijs Herrij's
onderrightinge volgen ende maer letten hoeveel ende wat hij voor 't een ende 't ander
geefft waertoe u meede gegeven wort:
45 roode platen coper wegende

20

} 404

copr.

67 dicke } geele platen } samen wegende 220

} 404

copr.

67 dunne } geele platen } samen wegende 220

} 404

copr.

42

dick } geel coperdraet, is samen

164

} 404

copr.

42 middelbaer } geel coperdraet, is
samen

164

} 404

copr.

80

164

} 404

copr.

dun } geel coperdraet, is samen

24 geele copere kettinghskens.
1 rol tabacq wegende 45

.

.... staven ijser wegende ...
1½ gros tabacx pijpen.
wat roode coraeltjes ende
weijnigh bougijs offte cauris.1)
Blijvende Ul: wijders gerecommandeert insonderheyt te letten off onder de
opvindende Inwoonders beneffens 't bestiael oock geen overvloet van eenige
koebeesten ende ander dieren, huyden, oliphantstanden, struysveeren, muscus, gout
offte ijts andersd'E. Compe. dienstigh cunt vernemen, ons daervan brengende eenige
monsters hoe geringh het oock in u ooge mochte schijnen ende ondersoeckt oock off
ergens niet eenigh minerael off gesteenten te vinden sij: Soo moeten Ul: oock sien
off ghij met alle minne ende vrundelijckheyt cunnen te wege brengen datter eenige
van de grootsten ofte over-

1) De bekende schelpjes, die als betaalmiddel dienden, ‘cauris de maldiba’ (D. 9 Okt. 1652)
naar de vindplaats, de Malediven, geheten. Hindoe: Kauri. Het woord ‘bougijs’ kan ik niet
verklaren.
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sten der Inwoonderen met u hier comen om wat nader kennisse ende alliantie met
deselve te mogen maken.
Ende opdat de geme. 9 soldaten te meer ende beter onder behoorl: dissipline ende
ordre souden mogen blijven soo worden deselve bij desen wel expresselijck gelast
den voorsz. Corporael Willem Muller geduyrende dese tocht voor haer opperhooft
te gehoorsamen, alsoff wij selffs in persoon present waren, op vertrouwen denzelven
na sijn lange Indische ervarentheyt sigh in desen alles sal dragen soo als een eerlijck
hooft over sodanigen trop soldaten toestaet ende behoort, mitsgaders bevonden sal
worden ten meesten dienste vand'E. Compe. te vereijsschen waermeede Ul: dan
gesamentl: geluck ende zegen op de reyse sijn toewenschende met hope dat u Godt
de Heere salvo ende met gesontheijt haest sal laten wederom comen.
In 't fort de Goede Hoope, 7 September 1655
was geteyckent
JAN VAN RIEBEECK.1)
5 Oktober 1655 kwam het gezelschap zonder koper, tabak en kralen en ook zonder
Harry terug. De proviand was ‘ten eynde geraect’ en men waagde het er op om Harry's
voorstel aan te nemen dat hij met de ruilmiddelen en een van 's Compagnie's ossen
het land dieper zou ingaan en koebeesten en schapen naar het Fort brengen.

[5] Copie daghregister gehouden bij den corporael Willem Muller,
wegens 't gepasseerde op sijn reyse, gedaen met den tolcq Herry, te
landewaert in2).
In 't jaer onses Heeren 1655 den 7en September sijn wij van het fort de Goede Hoope
gescheyden met 9 personen van welcken trop was opperhoofft den Corporael Willem
Muller, ende sijn den eersten dagh niet verder gemarseert dan 'tusschen den redout3)
endehet fort; daer hebben wij ons rendevoe gehouden.

[Den 8en do.]
+

hebben wij niet gevordert; dan wij hebben ons coper verpackt in 11 packen.
Den 8en do.

+

[Den 9en do.]
+

sijn wij gemarseert tot aen het ronde bosjen,4) alwaer wij dien
Den 9en do.

+

1) Kol. Arch. No. 3968. ƒ. 46-47.
2) Kol. Arch. No. 3968. ƒ. 93 (verso)-96.
3) Duynhoop geheeten. D. 14 Julie, 1654. Kol. Arch. No. 3967. No. 204 was; ‘platte forme van
de Redout Duynhoop.’
4) Nu nog Rondebosch geheten.
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nacht gebleven sijn; maer 's avonts als wij ons goet overgesien hadden, soo hebben
wij onsen eenen sack broot en ons speck gemist, dat ons de Hottentoos ontstolen
hadden.

[Den 10en do.]
+

hebben sij een beest geslaght, 't welcke wij op sulcken manier ons leven niet en
+
hadden gesien, hebbende hetselve met touwen op d'aerde neder getrocken ende
Den 10en do.
levendigh in de sij de van den buyck opgesneden;1) het ingewant daer uyt gehaelt
sijnde hebben het bloet daer met potten uytgeschept ende alsdoen het vel affgedaen
aen stucken gehouden.

[Den 11en do.]
+

's Morgens vroegh hebben sij de beesten beginnen te laden, ende wij ons veerdigh
makende, is ons opperhoofft daer bij gegaen om te sien hoe sij het maackten, ende +Den 11en do.
wij al gereet stonden om te gaen, is Herry toe comen lopen ende heefft, niet geseyt
hebbende, eenen groten stock in de hant, willende onsen Corporael daermeede slaan,
waerover wij stil stonden ende hetselve aensiende hoe het afflopen wilde. Waer over
den voornoemden Herry wederom is bij ons gecomen, seggende: ‘Goo Goo reght’,2)
off hij seggen wilde, ick heb u hier niet van doen, als wanneer wij begonden te
voeteren, nemende onsen cours Z.t.O. ende Z.Z.O. aen; ter plaetse gecomen sijnde,
daer wij dien nacht bleven, bevonden dat de Hottentoos het kasken, daer de pijpen
in waren, g'opent hadden, ende daer een deel pijpen ende sleghte coralen uytgenomen
ende weder toegemaeckt, vorders ons coper oversien hebbende, bevonden dat sij
eenige plaetkens ende staeffkens uyt de packen gehaelt hadden; wij geloven dat sij
ons daerom bij het packen van de beesten niet wilde hebben.

[Den 12en do.]
1) cf. Graevenbroeckii Elegans et accurata gentis Africanae circa Promontorium Capitis Bonae
Spei vulgo Hottentotten nuncupata descriptio epistolaris. (Vertaling van Dr. J.W.G. van
Oordt, afgedrukt in het Z.A. Tijdschrift Jan. en Feb. 1886.)
‘Als een waarzegger of priester een offer gaat doen dan slijpt hij zijn offermes aan een steen,
plaatst de koe drie of vier schreden van de deur der hut waar de zieke man ligt, staande en
met gebonden pooten, met den kop noordwaarts, en met een lichten stoot in de linkerzijde
doet hij haar nederstorten. Zij valt dan op haar rechterzijde, en wel op groene takjes die daar
gestrooid zijn; en terstond snijdt hij dan een stukje vel, een palm groot en zooveel als hij met
zijn linkerhand vatten kan, aan den navel met de rechterhand uit, om het aan de hand van
den zieke te binden. Daarna gaat hij de koe levend villen, en ik heb haar hooren loeien terwijl
men haar ontweidde en de Naturellen op kolen half gebraden darmen zien opeten terwijl het
dier reeds opengesneden maar nog niet dood was.’
2) Typies voorbeeld van Harry's Engels!
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's morgens vroegh is den Corporael Symon Huybrechtsz.3) van 't fort bij ons gecomen
neffens 8 personen, ons vragende off wij noch moet hadden om verder te gaen;4) +Den 12en do.
waerop wij hem antwoorden

3) Monsterrol 1656: Symon Huybrechts, van Dordrecht, corporael.
4) D. 11, 12 en 13 Sept. 1655 over Huybrechts' tocht.
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Blz. 18
Hottentots Wijf.
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van jae, ende hem vorder verhaelt hebbende, hoe sij het met ons gemaeckt hadden,
waerop hij, corporael, weder na onse fortresse is vertrocken ende onse Heer
Commandeur 'tselve verhaelt, waerop den heer Commandeur ons terstont met den
voorn. Corporael ende 4 soldaten heefft versien met nieuwe victualie, die ons niet
qualijck en quam door oorsaecke dat de Hottentoos een partij ontstolen hadden; den
Corporael met sijn volcq 's nachts bij ons gebleven sijnde, is des 's anderdaeghs 's
morgens, wesende;

[Den 13en do.]
+

wederom vertrocken, wij ons selven gereet gemaeckt hebbende,+ begonnen te
marseren ende namen onsen cours Z.O. aen, ende een halff mijl gemarseert sijnde, +Den 13en do.
sagen wij een wonder dingh van de Hottentoos vrouwen, benevens den pas daer +1655
wij gingen, alwaer eenen grooten steen lagh; dese vrouwe gesamentl. een groen
tackjen in de hant genomen ende op hare buycken op denselven steen gaen leggen,
spreckende eenige woorden, die wij niet en verstonden: haer gevraeght hebbende
wat hetselve beduyden, waerop sij seyden ‘Hette Hie’, ende wesen omhoogh als off
sij seggen wilde, het is een offerhant tot Godt.1)
1) De door de reizigers gegeven verklaring zal wel onjuist wezen. Van enige Godsdienst was
bij de Hottentotten, tot verbazing dergenen die met hen in aanraking kwamen geen sprake.
Nimmer had ‘iemant, hoe nau ook onderzocht, een teeken van eenigen Godsdienst kunnen
bespeuren [bij hen]; nochte dat zij Godt of den duivel eenige eere bewijzen; niettegenstaande
zij wel weten, dat 'er een is, die zij 's Humma noemen, die de regen op d'aerde doet neerkomen,
de winden waien, en hitte en koude geeft, zonder evenwel hem aen te bidden: want waerom,
zeggen zij, zouden zij dezen 's Humma aenbidden, die den eenen tijt dubbele drooghte, en
den anderen tijt dubbel water geeft, naerdien zij het liever matigh en van pas zagen: dat het
gras, zeggen zij, behoorlijk kon groeien, en hunne beesten en schapen rijkelijk en weligh ter
weide gaen.’ Dapper. Op. cit. p. 653. Abraham van Riebeeck vond bij hen geen denkbeeld
over God of duivel; regen, onweer e.d. kwamen volgens hen van oudsher uit gewoonte.
(Rijksarchief, Kol. Aanw. No. 224.) Ongeveer een kwart eeuw later hadden ze van de
Nederlanders iets van Godsbegrip overgenomen. Willem ten Rhijne verhaalt hier enkele heel
merkwaardige staaltjes van in zijn Schediasma de Promontorio Bonae Spei. C. XX. De
Relligione. Nicolaas Witsen schreef 16 Des. 1691 aan Job Ludolf: ‘Creditum hactenus fuit,
Hottentottos nullam colere Deitatem; sed contrarium iam ex adinncta schednla videre potes;
quod dignum curiositate vestra aestimans, vobis mitto.’ Het gezondene was: ‘Extract uyt 't
daagregister, gehouden aan Cabo de goede hoop. In den Jaare 1691. D. 19 Febr. Was zijn
Ed. (= Simon van der Stel) in een bysonder en minsaam gespreck met sommige Hottentots
getreden, dewelcke hem vertrouwelijker wijse geopenbaart hebben, dat sij sekeren God
aanbaeden, Wiens hooft niet grooter als een vuyst was, dewelcke op zijn rugge een Gat
hadde, synde groot en breet van Lichaam, diese om hulp aanriepen alse hongersnoot leden,
of in eenig ander gevaar staeken; hun Vrouwen bestroyden sijn hooft met rode aarde, Bouchu
en andere welruykende Kruyden, en deden hem verscheyde offerhande, sulks dat men
eyndelijk gewaar is geworden, dat de Hottentots ook eenige Godheyt erkennen.’ Commentarius
de Vita scriptisque ac meritis illustris viri Iobi Ludolfi.... auctore Christiano Junckero, Dresd.
In appendice adiecta sunt tum Epistolae.... tum etiam Specimen Linguae Hottentotticae,
nunquam alias ad notitiam Germanorum perlatae. Lipsiae et Francofurti. Anno MDCCX.
p. 227-228. Zie bijlage. De verhalers hebben blijkbaar de Kommandeur, volgens de aard der
Afrikaanse inboorlingen, meegedeeld wat ze meenden dat hem aangenaam zou zijn. Dit
kleine hoofd zal wel ontleend zijn aan de Mantis religiosa, nog in Zuid-Afrika Hottentotsgod
genoemd. Graevenbroeck, die zijn aantekeningen over de Hottentotten ter beschikking van
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Wij hebben denselven dagh gemarseert tot in de duynckes van de bay Fals1), bij een
soete revier,2) alwaer wij dien nacht bleven leggen.

[Den 14en do.]
+

begonnen wij smorgens vroegh te marseren, maer hebben weynigh gevordert, want
de ossen vermoeyt waren van den vorigen dagh, wij namen onsen cours Z.O.t.Z. +Den 14en do.
ende zagen den cleyne Leeuwenbergh Z.Z. west van ons leggen, vorders hebben
wij niet uytgereght, als bleven dien nacht in de duynkes; maer savonts als wij ons
coper oversagen misten wij een van de lange sackjens daer de staefjes in waren. Soo
hebben wij de platen oversien, bevonden daer te wesen 111 van de groote ende 45
van de cleyne, soo seyde ons opperhoofft tegen Herry dat de rest van de platen ons
ontstolen waren, dewelke seyde voor mij Nosie,3) maer weet ghij mij te zeggen wie
het heefft, ick sal het u weer beschicken, hetwelck ons onmogelijck was om te doen,
want doordat de packen dickwijls van de beesten affvallen, zoo blijfft d'een hier ende
d'ander daer, soodat wij bij alleman niet connen blijven.

[Den 15en do.]
+

heefft Herry een partij van sijn volcq naer den Hottento Lubbert4) toegesonden,
dewelcke op

Den 15en do.

+

[Den 16en do.]
+

bij ons gekomen is ende bleef daer tot 's ander daeghs, wesende
Den 16en do.

+

[Den 17en do.]

1)
2)
3)
4)

Peter Kolbe stelde (zie diens werk I, bl. 500 b.), en ook van Valentijn (Op. cit. V. II. 107)
zegt in Van Oordt's vertaling: ‘Met dezelfde lichtgeloovigheid beschouwen zij ook zeker
insekt, en achtten zij het een goed voorteeken als zij dit op hun hutten zien zitten. Zij eeren
dit als een godheid, en kunnen niet velen dat Europeanen het belagen of kwaad doen, maar
pakken het voorzichtig op om het naar een afgelegen plek te brengen en zetten het daar neder,
zich verbeeldende dat zij dan een vroolijken dag zullen hebben.’ Kolbe, i, 501, vermeldde
dat bestrooiing met buchu ook geschiedde en feest gevierd werd.
De naam zou ontstaan zijn doordat schippers deze baai voor de Tafelbaai verkeerdelik
aanzagen. Dapper. Op. cit. bl. 636 en Valentijn. V. ii. bl. 3.
Nu de Kuilsrivier.
‘No Sir!’
‘Seecker Hottentoo, bij ons genaempt Lubbert, welcke altijt den 2e persoon van Herry... is
geweest.’ D. 12 Maart 1655. Ook D. 7 Dec. 1653.
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Doen is hij weder van ons vertrocken, ende heeft met hem genomen 8 stx. van
+
Herrys beesten; macr als Lubbert vertrecken soude, begonnen de vrouwen ende
Den 17en do.
mans geweldigh te twisten, 't welck wij niet en verstonden, doen quam Herry
aenlopen ende seyde ‘Goo’; marserende doen soo voort, totdat wij uyt de duynkes
quamen, be-
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vonden daer een schone valey te wesen, dewelcke wel meer dan 4 mijlen breet was,
wij hadden onsen cours O.N.O. tot dat wij weder in d'andere duynkes quamen, daer
marseerden wij in soo langh dat wij aen een valey quamen, daer water in stont; daer
gingen wij door ende daerdoor gegaen sijnde, sloegen wij de rechterhant om, vonden
daer een oude crael: daer hebben wij dien nacht onse resedentie gehouden.

[Item den 18en do.]
+

bleven dien dagh daer noch leggen, vermits Herry noch niet marseren wilde.
Item den 18en do.

+

[Den 19en do.]
+

sijn eenige van onse Hottentoos vertrocken; het was omtrent 8 uyren, als wij
begonnen te marseren, ende hebben weynigh gevordert, door oorsaecke dat het
daer soo waterigh was want de beesten vielen daer tot den buyck toe in, ende dat
door de sware vraght, die sij op het lijff hadden, wij hielden onse vorige cours ter
tijt toe dat wij een gelegen plaets vonden daer wij dien nacht bleven.

Den 19en do.

+

[Den 20en do.]
+

sijn wij seer vroegh aen het marseren gegaen door oorsaecke dat wij onsen reys
+
garn souden vervordert hebben wij namen onsen cours Z.Z. Oost aen en hebben
Den 20en do.
dien dagh redel. gevordert; maer als het nu op den middagh is gecomen, soo
bennen 2 van de Hottentoos vooruyt gedreven ende hebben onsen grijsen os achter
gelaten, door oorsaecke dat hij niet langer gaen en conde ende dat door sijne sware
ladingh, die hij dagelijcx op het lijff heeft: want hij moet het coper, de taback ende
pijpen alleenigh dragen, ende als wij Herry dan wat seggen, soo hout hij hem off hij
het niet en verstondt, doch nu den os een weynigh gerust hadde, soo seyde Herry
datter 3 man van ons vooruyt souden gaen, hetwelck alsoo geschiede, om te sien
waer sij met de beesten gebleven waren, dewelcke sij niet gevonden en hebben offte
niet connen sien, bleven soo langh op eenen hoogen duyn tot dat wij daer bij quamen,
doen heeft Herry tegen ons gezeyt: ‘lost het goet van den os, ick sal gaen sien offick
se vinden can, ende als ick se gevonden heb sal ick met een ander beest comen tot
hulp om dat coper te dragen.’ Wij daer een lange tijt geseten hebbende, begon het
ons te verdrieten, soo hebben wij het coper wederom op het beest gepackt ende sijn
gemarseert tot aen een valey die niet verde en stont van een plaetse daer wij soet
water cregen. Soo haest als wij daer gecomen waren ende hadden den os eens laten
drincken, soo quam Herry met een beest aen, nam daer een partije coper op ende een
partije op den onsen, doen gingh hij weder met ons totdat wij quamen aen de strant
van de Caap Vals, alwaer wij dien nacht bleven.
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[Den 21en do.]
+

bennen 2 man van ons langhs de strant gegaen, dewelcke een jongen walvis vonden,
die daer gestrant was; de Hottentoo's hebben die oock gevonden, daer sij terstont +Den 21en do.
aenvingen om stukken van te snijden; sij hielden dien dagh groote feest met het
speck van den vis. Onse 2 man dan de strant langhs gaende, quamen aen een clip,
sij sagen off daer geen mosselen en waren, bevonden daer een groote hoop te wesen,
maer het en waren geen mosselen als bij ons fort sijn, sij hebben ettelijcke meede
gebrocht, die wij terstont coockte, als sij nu gecoockt waren, souden wij die beginnen
te eeten, bevonden daer soo veel korlkens in, dat wij die qualijck conden eten,
meenden dat het perelkens waren, door die oorsaecke hebben wij daer ettelijcke
bewaert,1) vorders en hebben wij dien dagh niet gevordert, als oock

[Den 22en]
+

maer bleven daer noch al stil leggen tot
Den 22en

+

[Den 23en do.]
+

begonnen wij alsdoen vroegh te marseren, onsen cours namen wij Oost aen totdat
+
wij quamen aen de strant ende doen bennen wij de strant langhs gegaen, totdat
Den 23en do.
2)
wij sijn gecomen bij een soete revier die van het geberghte aff quam, doen wij
dese reviere een weynigh langs gegaen hadden vonden wij een out crael, daer bleven
wij dien dagh leggen.

[Den 24en do.]
+

sijn bij ons gecomen 8 vreemde Hottentoos die van Herry seer vriendelyck onthaelt
+
wierden: want soo haest sij daer gecomen waren, heefft hij terstondt ider man 6
Den 24en do.
armringen gegeven, ende

[Den 25en do.]
+

waren sij noch even besigh met smeden van armringen, dese Hottentoos waren van
+
de strantlopers die lestleden de beesten aen het fort verreuylden, blijvende hier
Den 25en do.
noch bij ons.
1) In Desember liet Van Riebeeck 5 zakken vol ‘perlmosselen’ halen, ‘maar wierden soo weynigh
ende sleght in gevonden, dat het de moeyte niet waert was, daer meer nae te laten soecken.’
D. 15 Des. 1655.
2) N u de ‘Eerste Rivier’, op Valentijn's kaart: ‘Stellenbosch Riv[ier].’
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[Den 26en ende 27en do.]
+

sijn sij (de beesten al gepackt sijnde) smorgens van ons gescheyden ende namen
met haer alle onse Hottentoos, behalven 2 die ons de beesten holpen packen. Sij +Den 26en ende 27en do.
namen oock met haer 11 stx. beesten van Herry ende lietender bij Herry noch elff.
Als sij nu vertrocken waren begaven wij ons op de reys ende namen onsen cours
O.Z.O. aen, door een schone valey, totdat wij quamen onder het geberghte, daer het
clipachtig was; daer hebben wij dien nacht onse resedentie gehouden.

[Den 28en ende 29en do.]
+

hebben wij niet connen marseren door het quaat weder.
Den 28en ende 29en do.

+

[Den 30en]
+

sijn wij den bergh opgemarseert maer als wij ten halven op waeren, mosten wij het
+
coper van onsen os affnemen ende dragen 't met alleman na boven toe, daer
Den 30en
gecomen sijnde, bevonden daer een schoon
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pleyn daer men wel een regement soldaten soude in batalie hebben gestelt: Soo
hebben wij het coper weder opgepakt ende togen doen op de reys namen onsen cours
Oost aen totdat wij quamen door een schone valey maer het worden doen soo
mistachtigh, dat wij niet van ons sien en conden. Wij hadden doen onse cours Z.Z.O.
aen en behielden dien tot den avont bevindende meede dat hier een heel ongesonde
lucht was, want als wij op d'aerde gingen sitten soo wierden wij soo stijff ende trilden
dat wij qualijck op conden comen: wetende niet off wij staen off vallen soude.

October anno 1655.
[Octob. Den eersten dito.]
+

merseerden wij tusschen de clippen door, houdende onse vorige cours, totdat wij
+
quamen aen een moeras dat redelijck diep was. Dit moeras dan door gecomen
Octob. Den eersten dito.
sijnde, namen wij onsen cours Zuyen aen en gingen eenen bergh op, die seer hoogh
was, dezen bergh beneden gecomen sijnde quamen wij in een schone valey; door
dese valey gecomen sijnde, gingen wij eenen bergh op, beneden desen bergh liep
een schone reviere daer wij door gingen, wij hadden die reys een Z.Z. Westen cours,
totdat wij quamen ter plaetse, daer wij dien nacht onse resedentie hielden.

[Den 2en do.]
+

sijn daer 2 man van ons uytgegaen om te sien off sy de strant conden vinden en
+
weten te seggen hoe dat het daer gestelt was; want ons Herry seyde van groote
Den 2en do.
dingen, hetwelck sy contrarie hebben bevonden, hebbende meer dan 3 mijlen
gelopen, daer sy anders niet en hebben gevonden dan mager lant. Een weynigh verder
gecomen sijnde, sagen sij 2 Hottentoos; maer sij conden daer niet bij comen,
gelovende dat het degene waren, die bij Herry hielden. Dan dese 2 man haren wegh
houdende, quamen soo verde dat sij de strant in 't gesicht cregen, maer daer niet aen
conde comen door oorsaeck dat het te laet op den dagh worden, ende het was naer
haer vermoeden noch wel 2 mijlen gaens. Naer haer gesicht soo streckte de cust
W.N.W. ende O.Z.O. tot soo verde als sij sien conde; daer scheen offer een bay in
liep, dewelcke streckte N.N.O., en vorders niet conden sien, sijn sij weder naer ons
toegecomen om te sien off de 2 Hottentoos, die sij gesien hadden, d'onse waren,
hetwelck sij alsoo hebben bevonden. Alsoo wij dan Herry soo lang gevolght hadden,
dat onse victualie op was ende oock sagen dat wij hieromtrent geen beesten vernamen,
als meede een heel ongesont lant was, als voren verhaalt is, soo sijn wij genootsaeckt
geworden om weder na 't fort te keren, hetwelck wij gesamentlijck hebben besloten,
dat wij des ander daeghs, wesende den
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[3en October.]
+

weder terugh souden keren ende het coper met ons nemen. Als wij nu 's morgens
+ en
ons selven gereet maeckten, soo quam Herry bij ons en seyde ‘waer wilt ghij
3 October.
henen met het coper’, waerop onsen corporael antwoorde ‘na de Caep’; doen
seyde hij: ‘soo ghij dat doet, soo sult ghij geen beesten aen de Caep krijgen, ende
ick en derve daer oock niet meer comen: want den Commandeur soude seer quaet
tegens mijn sijn; ick en soude niet meer derven in sijn huys comen eeten offte aen
boort varen om Spaence wijn ende broot te halen; maer bij aldien ick het coper meede
neem, gelijck de Capiteyn geseyt heeft, ende brengh een hopen beesten meede, soo
sal den Capiteyn seggen, ‘dat 's goet fatsoen, Herry compt hier en eet hollantse kaes
ende boter, ende drinckt spaense wijn, ende ick sal u een huys laten maeken, ende
morgen sullen wij aen boort varen, dan sult ghij Spaence wijn ende broot halen, ende
bij aldien ghij het coper dan doch mee wilt nemen: daer is dan mijn mes,1) geefft dat
de Capn., maer ghij sult dan den witten os hier laten, want de Cappn. heefft daer ander
beesten voor aen de Caep.’ Wij dan beducht stonden, omdat hij ons het mes geven
wilde, wisten niet wat wij doen souden, soo besloten wij dat wij hem het coper souden
laten houden, door oorsaecke dat de heer2) geseyt hadde doen wij uyt souden gaan,
bijaldien dat wij van hem mosten scheyden ende hij het coper begeerden het hem
souden laten volgen. Doen sijn wij met goede vruntschap van hem gescheyden ende
hebben onsen graeuwen os met ons terughgenomen ende dat met believen van hem,
omdat hij die niet voort conde crijgen, wij merseerden dan dien dagh terugh beneden
den bergh, daer wij den 30en Zeptember overgecomen waren, doen gingh oock de
slappigheyt van onse leden weder over, d'oorsaeck costen wij niet weten.

[Den 4en do.]
+

begaven wij ons vroegh op de reys ende marseerden doen reght toe over den hoeck
+
van den bergh, die tusschen het groote bos ende het ronde bosken leyt. Onsen
Den 4en do.
cours streckte W.N.W. Wij marseerden eerst door een schone valey, totdat het 2
uyren na de middagh was; doen quamen wij in de duynckes, merserende doen voort
tot dat het avont was, ende bleven dien nacht in de duynckes rusten.

[Den 5en do.]
+

bennen wij uyt de duynckens gemarseert, totdat wij op de vlackte quamen3); doen
+
namen wij onsen cours West aen totdat wij op den waDen 5en do.

1) Dit mes, een geschenk van de Kommandeur, beschouwde Harry blijkbaar als teken van
bondgenootschap.
2) Bedoeld is Van Riebeeck.
3) Nog de Kaapse Vlakte geheten.
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genwegh quamen, die wij langhs marseerden tot aen onse fortresse.
Adii den 5en October 1655.
was geteyckent
Willem Muller
Hendrick Hendricx
Arnolt Fousten
Jan Pietersz. van Bemmel.
Jurgen Bittelmayer.
Dit merck van Joris Jorisz. van Oldenzael.
Poulus Dircx.
Dit
merck van Adriaen Thomasz, geweldiger
ende dit merck van Christiaen Jansz. van Hoesem.1)
Toen Harry 8 Desember 1655 aan het Fort kwam, bracht hij slechts 13 beesten mee;
hij beweerde dat hem vier zakken met koper en al de tabak ontstolen waren. Later
bleek hij bezitter te zijn van honderden schapen en runderen, gekocht voor de
achtergehouden ruilmiddelen, en zijn doel was om opperste kapitein der Hottentotten
te worden.2)
Een grote horde Hottentotten, de Cochoqua, onder hun hoofdman Gonnomoa,
door de Hollanders ‘de Zwarte Kapitein’ genaamd, omdat hij zijn lichaam met roet
inwreef, was in de buurt van het Fort gekomen tijdens Harry's afwezigheid. Hun
veestapel wordt op 20.000 stuks geschat.3) Van hen werd veel vee gekocht, en men
meende Harry voortaan niet meer zo nodig te hebben als in het verleden.

[Aardrijkskundige namen]
Nieuwe namen vindt men vermeld in de archiefstukken: de Verse Reviere+ kreeg de
+
naam ‘de Amstel,’ boereplaatsen van kolonisten heten ‘Groeneveld’ en ‘de
Aardrijkskundige namen.
4)
5)
Hollantse thuyn’, een berg bij de Houtbaai noemt men ‘het Suyckerbroot’ en de
‘Houtvalley’6) wordt vermeld. ‘De
1) Op de monsterrol van 20 Maart 1656 komen voor:
Willem Muller, van Frankfort, corporael.
Hendrik Hendriexs Boom, van Amsterdam, tuynman.
Ary Fousten, van Dulcken, adelborst.
Jan Pietersz., van Bemmel komt op die van 1657 als korporaal voor.
Jurgen Bittelmayer, van Neurenberg, adelborst.
Joris Jorisz., van Oldenzeel, adelborst.
Paulus Direxsz., van Gothenborg, adelborst.
Adriaan Thomas, van St. Anne Kercke, geweldiger.
Christiaen Jansz. van Hoesum, soldaat (adelborst in 1657).
2) D. 22 Mei, 10 Junie, 16 Julie 1656.
3) D. 18 Nov. 1655 en volgg. Ngonnomoa is een andere schrijfwijze. Dapper, Op. cit. ƒ 632
deelt nog over hem mede: ‘is een grof en zwaerlijvigh perzoon, getrout aen drie vrouwen bij
de welke hij vele kinderen gewonnen heeft.’
4) D. 21 Febr. 1657.
5) D. 22 Maart 1657.
6) D. 23 Maart 1657.
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Pas’1) is de uitgang van deze vallei. ‘Bosheuvel’2) zoulater Van Riebeeck's bezitting
worden en ‘Koornhoop’ heette een nieuw blokhuis2). ‘De Schuyr bouwde men, nu
als Grote Schuur3) welbekend. Tussen het hoofd van de Leeuwenberg en de Houtbaai
lagen ‘de Gevelbergen’.4) De ‘Lupaertsbergh’,5) lag 4 à 5 uren gaans van het Fort,
aan de overzijde van de Tafelbaai. ‘Steen- en Bosbergen’6) bevatten de passen die
toegang gaven tot het Kaapse Schiereiland. Een klip op Dasseneiland heette
Rijpermonde.7)
Drie kolonisten waren buiten weten van de Kommandeur ‘omtrent 15 uyren gaens
meest suyden te landewaerts in geweest.’ Hottentotten, ongeveer 5 à 600 zielen,
troffen ze aan in een vruchtbare streek, ‘ende noemende dese gemelte plaetse, als
zijnde seer vette weyden, haer Hollandt,+ offte Vaderlandt om d'onze te beter te
verstaen te geven de volheyt van spijse offte treffelijcke weyden voor haer bestiael, +Hottentots Holland
gedoopt.
daar gelegen.’8) ‘Hottentots Holland’ werd de naam, nog heden in gebruik voor
het land aan Baai Falso. Dan valt nog de naam te vermelden van de blinde klip bij
Robbeneiland ‘de Walvis’;9) eilanden in de Saldanhabaai heetten ‘Madagascar
eylant’,10) ‘Marcus-eiland’,11) ‘Margasen eiland’,12) ‘Jutland’13) en ‘het Schapeneiland’.14)

1)
2)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)

13)

14)

D. 23 Maart 1657.
D. 17 Julie 1657.
D. 17 Julie 1657.
D. 19 Julie 1657.
D. 27 Julie 1657.
D. 7 Aug. 1657.
D. 13 Aug. 1657.
D. 27 Okt. 1657.
D. 6 Junie 1657. Weer blijkt, als zo herhaaldelik reeds is opgemerkt, de onbetrouwbaarheid
van Ds. François Valentijn die schrijft, Op. cit. p. 32: ‘Van veel meer belang egter is
Hottentots-Holland, een uytermaaten schoone en vette landstreek, gelijk het de derde in rang
van deze byzondere Stellenbosche Colonie, en zij aldus van een onkundig Europeer genaamt
is, dienze al zoo fraai als Holland voorquam, wanneer hij, genegen een plaats voor zich uit
te kiezen, en zijn oog hier op laatende vallen, met verwondering zeide: “Dit is een land bijna
zoo schoon als Holland en ik begeer geen ander, dan dit land, te hebben.” In opzigt van de
deugd van 't land had hij gelijk, doch alzoo hier bergen en Hottentots waren, die men in
Holland niet vindt, zoo is het Hottentots-Holland genaamt.’ Valentijn was er niet achter.
D. 25 Febr. 1656.
D. 9 Maart 1656.
D. 24 Jan. 1657, geheten naar ‘Corporaal Marcus Robbeljaert’, die in 1654 opperhoofd was
op Robbeneiland. Archief Kaapstad. Brieven versonden. 3 April 1654. Zijn instructie is van
28 Maart 1654. D. in dato. en D. 20 Aug. 1654. Op Valentijn's ‘Nieuwe Kaart van Caap der
Goede Hoop’ staat: ‘Merkens E.’
D. 8 Maart 1657. Margasen, andere vorm voor een soort vogels, ‘die wij doorgaans den
naam van Mallegazen, Jan van Genten, (een soort van witte meeuwen en zoo van Jacob van
Nek genaamt) en malle meeuwen geven.’ Valentijn. V. II. bl. 2.
D. 21 Febr. 1656. De Saldanhabaai eilandjes worden voor 1656 niet met bepaalde namen in
de archiefstukken aangeduid. Gelijkenis met of herinnering aan bekend land deed namen als
Madagascar eiland en Jutland opkomen, een onbetekenend, niet overgeleverd, voorval
verbond ‘Corporaal Marcus’s naam aan een eiland.
D. 27 Okt. 1657.
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Plaat 3
Blz. 26
Saldanha Baai.
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[R. van Goens' voorschriften]
Toen Rijckloff van Goens, de Oude, in 1657 aan de Kaap was om er+ inspectie te
houden op last van Heren Bewindhebbers, gaf hij 16 April een instructie aan Jan +R. van Goens'
voorschriften.
van Riebeeck, waarvan enkele punten betrekking hadden op de verkenning van
Afrika's binnenland. ‘Naeuw ondersoeck’ moest gedaan ‘in alles wat eenige proffijt
voor d' E. Comp.e soude moogen geeven...en is mijn seeckere oppinie dat men sulx
beeter te lande dan te waater sal connen doen, omdat d' experientie al geleert heeft
dat ons volck vrij en vranck sonder eenigh hinder reede 50 mijlen divers in 't landt
hebben geweest. De custe van Angola streckt sich op de 10 graden ende soo voorts
suydwaerts tot verbij Cabo Negro, &ca. tot aen dit lant, het soude mettertijt van hier
te lande connen ontdeckt werden off men de luyden aldaer met haer coopmansz.
soude connen wennen tot ons alhier te comen off haer goederen aff te handelen 't
welck d' E. Compe. vrij oncostelycker en proffijtelicker soude comen, en soude ick
cleyne swaerigheydt maecken om van hier de revier van Spirito Santo ende de stadt
van Monomotapa te doen bereysen... Tot dit werck moest men eerst 8 à 10 couragieuse
jonge luyden, daeronder een landmeeter ofte ander ervaeren persoon animeeren en
gelijckse reede 50 mijlen hebben geweest voort tot deze reyse allenskens gewennen
ende voortstouwen om de secreeten van Africa meer ende meer 't ontdecken.’
Verder looft Van Goens een premie uit ‘aen degene die verder dan 50 mijlen van
hier gingh, ende noch meer die 100 mijlen verre reysde, ende soo voorts die tot aen
de revier van Spirito St.1) quam yts notabelder al was 't 150 gulden ijder persoon,
voornamentlijck soo sij voor d'E. Compe. eenigen apperentien van voordeel opdeeden
dat hun daer en booven apart sal beloont werden naer de saeck meriteert.’2)
Goede gedachten, maar waarvan het auteursrecht Jan van Riebeeck toekomt, die
al 22 Desember 1655 in het Dagregister had laten optekenen: ‘alsoo wij geen quade
hope hebben, om t' eenigen tijt noch tot kennisse ende onderhandelinge te comen
met die van Monomotapa ende Butua etc. Maer heefft sijn tijt ende nader ervaringe,
mitsgaders oock noch eenige meerder te doene moeyten tot verder ondersoeck van
noden.’
De veeruiling met de Hottentotten vlotte niet, want wel kwamen ze met vee tot op
drie dagreizen van het Fort, maar trokken zonder handel gedreven te hebben weer
het binnenland in. Men vermoedde dat Harry er achter zat en hen van de Nederlanders
afkerig wilde maken; als dan de blanken geen vee konden bekomen zouden ze het
land wel weer verlaten3). Een landtocht moest dienen om de handel te herstellen.

1) Spirito Santo.
2) Kol. Arch. No. 3969. Ook 3970. ƒ. 488-566.
3) D. en Resolutie van 16 Oktober 1657.
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[Toebereidselen tot Abraham Gabbema's tocht]
+

Toen de kolonisten, de ‘vrije luijden’, van het plan hoorden, verzochten+ negen
hunner te mogen meegaan; ze zouden vijf draagossen leveren en voor eigen voedsel
en ammunitie zorgen. Een derde deel van het te verkrijgen vee zou dan voor hen
zijn, twee derden voor de Compagnie. Abraham Gabbema, van 's Gravenhage1),
‘fiscus ende landtschoudt’ zou het bevel voeren over het gezelschap. Zestien
Nederlanders2) en drie Hottentotten met negen pak-ossen aanvaardden de reis.
Een memorie bij wijze van instructie was voor Gabbema opgemaakt.3)

+

Toebereidselen tot
Abraham Gabbema's tocht.
+
1657

1) Gabbema vertrok 12 April 1666 naar Indië, na sedert 1663 secunde geweest te zijn.
2) Hun namen zijn:
Abraham Gabbema van 's
Gravenhage.

} Compagniesdienaren.

Jan van Bemmel (= Jan Pietersz.)
corporael.

} Compagniesdienaren.

Pieter Theunisz. Muller, baes
metselaer.

} Compagniesdienaren.

Pieter Potter, van Amsterdam,
landmeter.

} Compagniesdienaren.

David van Eps, van Lochum,
onderbarbier.

} Compagniesdienaren.

Elias Giers, van Stockholm,
adelborst.

} Compagniesdienaren.

Jochum Elbertsz., van Amsterdam,
bosschieter ende ossedrijver.

} Compagniesdienaren.

Harmen Remajenne, van Keulen.

} Vrijlieden.

Hans Pietersz. Faesbenger, van
Hoven.

} Vrijlieden.

Warnar Cornelisz., van Nunspeet.

} Vrijlieden.

Otto Jansz. van Vreede.

} Vrijlieden.

Hendrick Elbertsz., van
Ossenbrugge.

} Vrijlieden.

Wouter Cornelisz. Mostert, van
Utrecht,

} Vrijlieden.

Christiaen Jansz. van Hoesum.

} Vrijlieden.

Harman Ernst (Gresnich) van
Utrecht.

} Vrijlieden.

Hendricksz. Boom, van Amsterdam.

} Vrijlieden.

Elias Giers verdronk met zijn paard in de Verse rivier, 8 Aug. 1660, ‘aen wie een stout soldaat
verlooren... wierd.’
3) Kol. Arch. No. 3970. ƒ. 133. v. - 135.
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524 koper werd meegegeven, 48 tabak en 1½ gros pijpen. De ‘naeste
Saldanhars’ moest men bereiken, ‘sonder na Herry, Caepman offte den swarten
capiteyns troupen om te sien, maer die soo veel te mijden als mogelijck is’. Men
moest enkelen overhalen om onder ‘verseeckeringh van sauvegarde’ naar het Fort
te komen. Nodig was bij nacht ‘een goede vaste crael offte beschansingh van tacken
(gelijck de Hottentoos)’ ter beschutting. De landmeter moest het land ‘sooveel
mogelijck perfect in een caerte...brengen.’ Onderweg mocht niet worden geschoten
en men zou vriendelik zijn jegens de inboorlingen. De ‘vrije luijden’ moesten
‘Compagnies reglemendt...onderdanich sijn.’

[Gabbema's tocht]
+

Op 19 Oktober 1657 was Gabbema's gezelschap vertrokken, 3 November was men
weer thuis. 7 koeien, 3 kalveren en 41 schapen brachten de reizigers mee.4) Verkort +Gabbema's tocht.
bevat het journaal:

4) Kol. Arch. No. 3970 ƒ. 144 v. - 148.
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[19 Okt.]
+

's Avonds vertrokken, overnacht bij de ‘vrije borger’ Jan Reyniersz.1)
+

19 Okt.

[20 Okt.]
+

Over Zoute en VerseRivier dwars over de vlakte tot de staart van de Luipaertsberg.
+

20 Okt.

[21 Okt.]
+

In O.N.O. richting gegaan. Men vermoedde dat Caepmans vooruitreisden om de
Saldanhars te waarschuwen.

+

21 Okt.

[22 Okt.]
+

Richting N.O. ten O. en O.N.O., ‘ende quamen omtrent savonts te 4 uyren aen
voorsz. revier, die bij ons genoempt wierd de groote berghreviere, alwaer ons
terneder sloegen ende den nacht verbleven, passerende des middags de clooff,
leggende tusschen den Diamandt- ende Peerlbergh ende aen d'ander sijde de
Clapmusbergh.’2)

+

22 Okt.

[23 Okt.]
+

Vis gevangen, ‘barmer’3) sijnde goet van smaeck, doch wat graetachtich, gelijck de
+
23 Okt.
hollantse snoeck.’ Sporen en mest van paarden werden opgemerkt.4)

[24 Okt.]
+

Men hoorde een schot uit de Tafelbaai; zeekoeien waren in de rivier.
+

24 Okt.

1) Jan Reiniersz. van Amsterdam had tegelijk met Wouter Cornelisz. Mostert van Utrecht 15
April 1657 als ‘vrije luyden’ een stuk grond verkregen. (Erfbrief i.d.) Over Reiniersz. zie
De Stichter van Holl. Z.A. bl. 114.
2) De berg geleek op een ‘klapmuts.’
3) = barbeel, zie Woordenboek der Nederlandsche Taal, in voce.
4) Zebra's moeten dit geweest zijn. Zie ‘Nieuwste en Beknopte Beschrijving van de Kaap der
Goede-Hope’... te Amsterdam bij J.H. Schneider. MDCCLXXVIII, in de tweede afdeeling
bl. 53, waar drie afbeeldingen zijn opgenomen. In de ‘Inwerp’ in de Voyagie naar Angola
in 1607 in ‘Begin ende Voortgang’ deel ii bl. 7 wordt een beschrijving van de Zebra gegeven.
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[25 Okt.]
+

Een renoster loopt door de beesten heen, zonder schade te doen. Een mooie vallei
bereikte men, die N.N.W. lag. 's Middags trokken ze W.Z.W. door een hoge kloof +25 Okt.
en zagen een Hottentooslager in de verte. ‘Verstonden dat dit het volckjen was, die
de tabacq aen 't ronde bossjen gestoolen hadden.’5) Hottentots zouden de Saldanhars
verzoeken met vee te komen. 's Nachts kwamen ‘dese tabacqdieven met een cleyn
schaepjen aen ons craal.’ De volgende dagen werd gewacht op de komst der
Saldanhars, die telkens was aangekondigd. Toen werden enigen van de ‘vrije luyden’
ongeduldig en vroegen ‘wat dat te pannekoecken had.’ Men zou de Saldanhars dan
maar tegemoet trekken, terwijl twee Hollanders

5) Gorachouqua, door de Nederlanders Tabakdieven genoemd, omdat ze in Maart 1657 ‘wel
ongeveer 100 tabacq van 't velt gestolen hadden’ van kolonisten. Ze bleven toen meestal
in de buurt van de Goringhaiqua (Caepmans) en Harry's troepje de Goringhaikona. D. 13
Maart en 31 Okt. 1657. De hoofdman der Gorachouqua heette Choro. D. 27 April. 1660. 5
Mei kwam ‘den oversten van de Gorachouquas, Choro genoempt, met een gevolgh wel van
100 man noch aen 't fort.’ Dapper, Op. cit. ƒ. 627 vermeldt dat hij een broeder had Gaking
geheten, ‘beide gaende in besmeerde vellen, dat grote rijkdom van vee inheeft.’ Hun arme
onderdanen droegen onbesmeerde vellen.
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en twee Hottentotten naar het Fort zouden gaan met het reeds verkregen vee, ‘om
geen beletop den wegh te causeeren.’ 's Avonds kwamen gewapende Tabakdieven
hard aanlopen; gevreesd werd voor aanval; ze verzochten om hulp tegen twee leeuwen
die bij hun kraal waren. Vier Hollanders gingen er ‘met haer snaphanen’ naar toe.
De pakossen waren nog niet in staat goederen te dragen. Dus moest men toch blijven.
's Avonds kwamen de jagers terug: op een der leeuwen waren drie schoten gedaan,
‘doch evenwel (door de groote ruychte) haar ontsnapt.’

[30 Okt.]
+

Drie Hollanders gaan met koper en tabak naar ‘de voorsz. negerij’. Een komt terug,
met bericht ‘dat des capiteyns vrouw sieck geworden was ende daarom niet conden +30 Okt.
affcomen.’

[31 Okt.]
+

De twee andere Hollanders brengen wat vee mee en het bericht dat de Saldanhars
+
‘niet van sin waren meer beesten te verhandelen.’ Saldanhars van de overzijde
31 Okt.
1)
van de Grote Bergrivier wilden wel komen, maar de rivier was te vol.

[1 Nov.]
Daar er dus hier niet meer vee te krijgen was, werd
+
de tocht aanvaard, koers N.W.; na 5 mijlen ‘de negerije’ bereikt, ‘die van weynich
importantie bevonden, alsoo 21 soo groote als cleyne huysjes groot was. Wij ons +1 Nov.
op een cleyn heuveltje neder slaende, daer den capiteyn bij ons deden comen, hem
affvragende, off niet eenige koebeesten souden cunnen crijgen, die tot antwoort gaff
geen vee overich te hebben doch souden desen avondt d'opperste bijeen doen
vergaderen ende haar alle vragen, off van sin waren noch yets te verruylen.’2). Als
10 koebeesten en 20 schapen konden verhandeld worden, zou de kapitein ‘tot een
vereeringe .... een dicke stock coperdraet met wat tabacq’ ontvangen.

[2 Nov.]
+

De kapitein meldt dat slechts vier schapen ter ruiling konden worden aangeboden.
De reizigers braken op, verwachtend dat dan de Saldanhars wel rundvee zouden +2 Nov.
1) De afstand van het Fort naar de Grote Bergrivier werd gerekend op 18 uur lopen, zijnde 9
mijlen van 2000 Rijnlandse roeden per mijl. Missive naar Batavia. 5 Des. 1657. Werkelik
kwamen de Saldanhars, van wie 130 stuks vee geruild werden.
2) Dit tekent de positie der Hottentothoofden.
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brengen, ‘maar vonden ons in onse meeninge bedrogen.’ De terugtocht was dus
begonnen.

[3 Nov.]
+

‘Moy sonneschijn weer met een westelijcke windt, begaven ons op reys langs een
reviere, die vol Hollants riet stondt, ende daeromme den naem van den Hollantse +3 Nov.
rietbeecq gegeven wierd.

[4 Nov.]
+

De beek werd gevolgd, ‘die met bochten is loopende omtrent 4 mijlen tot in de
Clooff leggende 't fort Z.W. ten Z. van ons.’

+

4 Nov.

[5 Nov.]
+

Uit de kloof, voorbij de Zoutpannen, door de Verse Rivier en de Zoute Rivier trok
+
men naar het fort, ‘daer wij halff achtermiddagh wel aenquamen met 7 koeyen,
5 Nov.
3 kalven ende 41 schapen, neffens
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ons overige coopmanschappen, wesende 426 draet ende plaetcoper 16
ende 6 dosijn pijpen, soodat dit bestiael gecost heefft.... te weten:

tabacq

De koebeesten ende kalven 50 coper à ƒ 46. - 3. 70 gulden 't cento, 7 tabacq à 9
stuyvers, ½ gros pijpen à 16 stuyvers
Ende de 41 schapen ende lammeren 48 ƒ 38. - 10. coper, 10 tabaq ende ½ gros pijpen
_____
Sijnde samen

ƒ 84. - 13. -

Ende was geteyckent Abraham Gabbema.

[Tocht van vrije luyden]
De ‘vrije luyden’ vonden het resultaat zeer gering. Ze zouden zonder+ geleide van
+
Compagniesdienaars, meenden ze, meer vee verkrijgen. Bij resolutie van 8
Tocht van vrije luyden.
November 1657 werd hun toegestaan een tocht te doen mits ‘niet meer voor 't bestiael
sullen geven als d'E. Comp. in gewoonte gebraght heefft om de jegenwoordich al
gestelde marckt (sijnde wel drie mael soo hoogh als over 5 jaren) niet meer te
vergrooten.’1)
Deze landtocht, door acht vrije luyden op 9 November aangevangen, leverde 1
magere koe op, 3 kalven en 47 oudeschapen ‘gereuylt van de Charinguriars2), een
troep die vroeger al Nederlanders overvallen had3). Nu hadden ze ‘volgens de
waarschouwinge van de drie Hottentoos op haerlandreyze mede gehadt gedaen’ weer
een overval in den zin, ‘sulck dat de vrije luyden een schrick gecregen hebbende,
niet voornemens zijn vooreerst op haer selffs weer uyt te gaen’.4) 18 November waren
de reizigers thuisgekomen.
Bij resolutie van 30 November 1657 werden de kolonisten aangemaand n i e t o p
landtocht te gaan, maar zich meer bezig te houden met de
l a n d b o u w : ‘soo is den vrije luyden het uytgaen te ernstiger ontseyt ende in plaetse
van dien gerecommandeert haer op 't velt staende granen te mayen, ende sien thuys
te crijgen, alsoo haer d'E. Compe. aen den lantbouw alsoo veel gelegen laet,
mitsgaeders oock in plaets van al dat uytlopen, maken te versorgen dat hare huysen
ende schuyren tot berginge van voorsz. granen claer ende vaerdigh crijgen.’

[Jan van Herwaerden's tocht]
1) D. en Resolutie 8 November 1657.
2) D. 15 Nov. 1657. Meer komt voor Charinguriqua, Chariguriqua, een stam die onderhorig
was aan de Cochoqua, maar van Oedasoa was afgevallen. Kol. Arch. No. 3973. ƒ 662 en
volgg.
3) D. 28 Julie 1656.
4) D. 18 Nov. 1657.
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+

Eind Februarie 1658, toen Compagniesvolk van Oostindievaarders een+ groot deel
+
van de kudden verbruikt had, was aanvulling nodig. ‘Na1658
+

Jan van Herwaerden's
tocht.
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demael’ begint de resolutie van 25 Februarie 1658, ‘de geruchten dapper loopen ende
aen al de vuyren die men jegenwoordigh overal omtrent 't groote overgeberghte van
Africa te landewaert in dagelijcx verneempt oocq apparent is dat bij ende langhs
offte omtrent de Groote Berghriviere haer vele Inwoonders van de rechte Saldanhars
met bestiaal sijn onthoudende, sonder dat nochtans eenige van deselve hier aen 't fort
verschijnen’ zou men ‘een trop van 15 fixe mannen voor drie weecken geprovideert
onder 't gesach van den sergeant Jan van Harwerden eens na voorsz. Inwoonders
wedereen toght... laten doen...ende wel naeuw [laten] vragen na de namen van de
troupen mitsgaders ten dien eynde pertinente aanteyckeninge...doen houden door
den landmeter Pieter Potter van de dagelijcxe voorvallen beneffens pertinente notitie
ende observantien van alle de gelegentheyt der lantdouwen, geberghten, rivieren &a.
omme alles vorders ten dezen in de caerten te brengen, ten eynde men altijt weten
mach hoedanigh de wegen in toecomende te bereysen.’
Op 26 Februarie 1658 vertrokken 15 Hollanders en drie betrouwbare Hottentotten
onder leiding van Van Herwaerden met vijf pakossen, provisie voor drie weken, 660
koper, 75 tabak en 3 gros pijpen.1) Men nam de weg over de Lupaertsbergh,
ontmoette vier leeuwen, en ‘een renoster.... die twee hoorens op de neus hadde staen,
gelijck de bocken haer hoorens dragen.’ De ‘Diamant- ende Parelbergh’ liet men
rechts liggen, links ‘de Sadelbergh’, en men kwam aan de ‘Grote Berghrivier.’ Pieter
Potter ging met drie man en twee Hottentots op verkenning; ze zagen alleen zeven
wilde paarden [zebra's]. Een der tochtgangers werd doodziek, ‘met de bloetganck
gequelt sijnde.’ Deze, Gerrit Beukeren, voerde men op een draagos mee, maar het
beest was zo uitgeput ‘dat ettelijcke maelen met voorsz. persoon is ter aerden
nedergevallen.’ Beukeren stierf en werd ‘ter aerden gebracht.’ Charigurinars zag
men, maar veel vee brachten ze niet; ook Sonqua, waar ‘niet van te handelen was’.
Op de terugreis kwam men 19 Maart bij een riviertje ‘alwaer een groote leeuw een
van ons volcq,2) sittende in ronde cringh om een kleyn viertjen, terwijl den sergeant
de leste victualie omdeelde, heefft besprongen, denselven ondergehouden ende in
de rechterarm gebeten ende swaerlijck gequest, dewelcke door den sargeant, die
sulcx siende ende niet beter wetende off 't was een van de kalven, maer hem
bekennende een snaphaen genomen, voor op 't hoofft geset ende doorschooten heefft.’
Nog een der tochtgangers overleed, 20 Maart was het gezelschap terug aan het Fort
met elf koebeesten en 45 schapen.
Kommandeur en Raad rapporteerden over de landtocht 31 Maart 1658 aan Heren
Bewindhebbers. Men gaf in overweging om vaste handelsposten te vestigen. De
reizigers ‘meenden seer goet soude wesen men op ver-

1) Kol. Arch. No. 3970. ƒ. 443. v.-446 v.
2) Jan Remens.
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haalde gevonden passagie over 't geberchte daer se doch alle deur moeten, een
handelplaetse stelden, 't welck wij mede seer goet ende op 't hoochste geraden vinden,
om overvloedigh bestiael te crijgen: maer souden dan op de nachtrustplaetsen die
ten minsten tot ses toe vereysschen ook vaste cralen offyets gemaeckt dienen daer
d'onse met haer gehandelt vee 's nachts voor de wilde dieren in beslooten souden
cunnen leggen.’ Een dertigtal ‘goede ruyters ende soldaten’ moest beschikbaar zijn
voor die veehandel. Dit plan is niet uitgevoerd.
Landtochten alleen door vrije luijden met veeruiling als doel konden niet meer
worden gedaan. Bij missive van 9 Oktober 1657 hadden Heren Zeventien nadrukkelik
verboden dat kolonisten van inboorlingen vee zouden kopen.1)
Compagniesdienaren aan het Fort hadden genoeg te doen met de Caapmans, die
men verdacht het weglopen van slaven te bevorderen. Begin Julie 1658 sloot men
vrede en rekende tevens met Harry af: 10 Julie ‘is den gewesen tolcq ofte (soo hem
d'Engelse plachten te noemen) kingh Herry per 't Schapenjachtje uyt sijn rijck deses
uyttersten hoecks van Africa na 't Robbeneylandt vervoert, neffens noch twee van
sijn consoorten.’2)
In September werd jacht gemaakt op weggelopen slaven, maar de vervolgers
kwamen terug ‘sonder eenige opgevonden te hebben, maer overal veel renosters ende
oliphanten met honderden bij den anderen, insgelijcx oocq veele elanden, harten
ende steenbocken &a., mitsgaders verscheyde paerden in 't wilt, daer de Hotten toos
dagelijcx om worden aengesproocken ons te brengen, maer schijnen tot de vanghst
van d'een noch d'ander gansch niet te bewegen te sijn, wat men haer voor 't selve
oocq belooft.’3).
Een Hottentotse, Krotoa, die onder de naam Eva ten huize van de Kommandeur
verblijf hield,4) ried aan over veeruiling in onder handeling te treden met de stam der
Cochoqua, waarvan Oedasoa een der twee opperhoofden was.5). Bij resolutie van 30
Oktober 1658 werd besloten dat Jan van Herwaerden, Eva, en vijftien soldaten naar
Oedasoa zouden gaan. Het rapport der reizigers is vol eigenaardige opmerkingen:6)

Ook D. 4 Mei 1658.
D. 5 en 10 Julie 1658.
D. 17 Sept. 1658.
Over haar zie: De Stichter van Hollands Zuid-Afrika, passim.
Oedasoa was hoogbejaard, bijna 100. Dapper, Op. cit. ƒ. 631 vermeldt dat hij in 1661
opperhoofd was, tot tweede persoon Gonnomoa had en als derde Koukosoa. Hij was ‘frai
van leest, welgestelt van leden, en zeer zedig....; desgelijx is de derde perzoon in 't rijk tamelijk
frai van aenzicht en zedigh van manieren. Koning Oldasoa [lees: Oedasoa] liet eene dochter
na, met name Namis, goelik en zeer schoon van gedaente, uitgezondert dat zij wat plat van
neuze is, gelijk al deze volken zijn.’ In 1661 stierf Oedasoa ‘aen een langduurige en quijnende
ziekte.’ Hij liet slechts één weduwe achter. Hij was in 1659 door een leeuw gebeten, hield
erdoor een lamme arm, ‘was seer mager, geduerigh lijdende door de pijne aen de quetsuyre
van de leeuw.’ D. 20 en 23 Junie 1659 en 8 Nov. 1660.
6) Kol. Arch. No. 3971. ƒ. 174-175.
1)
2)
3)
4)
5)
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Jan van Herwaerden's landtocht.
+

Tegen den avondt compt den vendrigh Jan van Herwarden met+ al sijn volcq nevens
een man van de Cochouquas wederom te keeren, met 3 koebeesten, 2 calven ende +[6]
+
1658.
10 schapen tot vereeringe aen den Commandeur van den grooten capiteyn der
Cochoquas, genaempt Oedasoa; maer wierden evenwel betaelt, welcken Oedasoa
met bijsonder aengenaemheyt d'aen hem gesonden schenckagie aenvaert ende d'onse
heel wel getracteert had, maer niet cunnen resolveeren selffs mede te comen,
excuseerende sigh op d'indispositie van sijn grootste vrouw, die heel dick swanger,
oocq sieckelijcq ende, na 't bleecq, de eygen suster van de tolckinne Eva was, sijnde
een man sonder baert, van redelijcke ouderdom, cleyn ende mager, seer statelijcq,
ende van goet ontsagh onder sijn volcq hebbende, soo 't scheen hij noch iemandt van
sijn volcq noyt cristen mensch gesien, ende gevraeght off den Hollantsen capiteyn
oocq affcomstigh van groot volcq, ende wat luyden sijn, ende voors vendrighs
voorouders waren geweest &a. Daerop na vereysch van saken was g'antwoort1), ende
bij denselven den gantschen nacht over den vendrigh gerecreert, die desgelijcx met
fioolspel hem oocq dede doen, ende verscheyde poetsen maecken door seecker
soldaet, tot hun ende al sijn volcx groot vermaecq, sonder veel als tegen den dagh
wat te slapen, na 't welcke ende genot van sooveel soete melcq als 't volcq begeerden,
van den andren affscheyt namen ende onsen vendrigh door voors. Oedasoa met een
sleep van wel duysent menschen een halff uyr buyten 't leger uytgeleyt wierd,
affirmatie gedaen hebbende dat seer gaerne met den Hollantsen Commandeur in
vruntschap wilde leven ende sijn volcq soo veel bestiael aen denselven laten
verhandelen als elcq van de sijne wilden missen; maer alsoo nabij geen weyden
genoegh voor haer beesten, ende tusschen wegen weynigh water om te drincken was,
gelijcq den vendrigh oocq verclaerde waer te wesen, costen sy niet wel dichter comen;
maer indien den Commandeur daer coper ende coralen stuyrde, hij gaff sijn volcq
consent tot handel &a. Den vendrigh verhaelde wijders, dat in 't Statenleger (langen
tijt gedient hebbende) noyt soo veel volcx, in verscheyden negerijen off legers
bestaende, bijeen hadde gesien,2) elcq even cloecke mannen wesende, wonende in
seer groote ronde huysen van matten, ten minsten
1) Een vraag en een antwoord Oedasoa en de vaandrig typerend!
2) Jan van Riebeeck schatte de sterkte van enkele stammen als volgt: (Kol. Arch. No. 3973 ƒ.
662 en volgg.)
Goringhaicona

18 weerbare
mannen.

Goringhaiqua

300
weerbare
mannen.

(de
Caepmans)

Gorachouqua

6 à 700
weerbare
mannen.

(de
Tabackdieven)

Cochoqua

± 16000
weerbare
mannen.

(de
Saldanhars)
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van 30 à 40 voeten wijtte in haer diameter, ende voornamentlijcq hadden den Oedasoa
3 dito huysen voor hem, die noch veel grooter waren, mitsgaders soo vol van
hasegayen, pijl ende boogh, oft een formele wapencamer was. Ende wijders sijn
slaepplaets op een heel fijn matjen in een cuyl op den grondt, gelijcq al de Hottentoos,
oocq met vellen gecleedt ende soodanigh gesmeert, dat het hem langs 't lijff offdroop,
dat de hooghste pracht is. Ende 't bestiael wasser soo overvloedigh veel, datter geen
eynd aen te sien was; die oocq in een halven dagh al de weyden wel souden cael
maecken van de gansche circumfrentie deser Caep met al dat, dat de Compagnie
ende vrije luyden besaten, hebbende desen morgen gesien, dat de schapen alleen wel
drie uyren besigh waren in 't uyttrecken van de cralen, eer de laeste buyten was, ende
de beesten niet min, die soo groot waren als geen ossen in 't Vaderlandt cunnen wesen
ende hij noyt aldaer gesien had, wesende na sijn verclaringe wel 2½ voet breet op
den rugge ende billen, mitsgaders soo hoogh, dat hij (een heel langh persoon wesende)
maar even over deselve sien ofte met den elboogh op den rugh reycken coste. In
somma dit was een seer machtich ende rijcq volcq van bestiael, die na haar seggen
de Caepmans &a. wel in haar holen souden doen cruypen als se wilden, maer lieten
haer aen deselve soo veele niet gelegen, datter eens om opstaen mochten, ten ware
sij haer te veel spel maeckten, sulcx dat wij harendthalven deselve niet behoeven te
ontsien, ende soo wij daer wilden comen, den handel met haer volcq was ons open
ende in liberteyt vergundt, maer om redenen voors. te verde om met soo groote
troppen aan 't fort te comen. Affirmerende voors. vendrigh oocq, ingevalle hij coper
ende cralen by sich hadt gehadt, gister-

de kleine Chariguriqua

6 à 700
weerbare
mannen.
_____
± 17718
weerbare
mannen.

Geen getallen geeft Van Riebeeck in 1661 over de sterkte van andere stammen.
G.W. Stow. The Native Races of South-Africa, London, 1905, p. 246-247 geeft voor de
Cochoqua 1000 man op. Zijn gissing stemt niet overeen met Van Herwaerden's rapport. Dr.
Geo. M. Theal vermeldt in de ‘Editor's Preface’ p. vi ‘Mr. Stow never had an opportunity of
research in the colonial archives.’ Vergelijk ook Van Riebeeck's en Andries Frisius' bezoek
aan een lager even voorbij de redoet Duynhoop, D. 24 Nov. 1655. Dapper. Op. cit. ƒ. 631
deelt mee dat de Cochoqua in 15 of 16 negerijen van 30 à 50 huizen woonden en meer dan
100.000 beesten en 200.000 schapen bezaten. Voor de Gorachouqua rekent hij 1000 weerbare
mannen.
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avondt laet daer gecomen wesende,1) in haeste een goede partije beesten soude hebben
gehandelt, maer hun gedeclareert hebbende dat eenlijcq met schenckagie van den
Hollantsen Commandeur aen den oversten Oedasoa was gecomen, wierd van
denselven ingehaelt, ende door sijn bevel datelijcq den draeghos by de sijne gebracht
ende ordre gestelt tot bewaringe van al d'onse haer persoonen ende goet.2)
2 November trok Van Herwaerden er weer op uit ‘met de affgesanten........van
Oedasoa,’ en 17 soldaten, een wagen met 6 trekossen, en een partij ‘coopmanschappen
om tegen bestiael te verhandelen’. Hij bezocht zowel Oedasoa, als de andere ‘grooten
capiteyn der Cochaquas genaemt Ngonomoa’ en bracht 7 November 203 schapen
en 25 koebeesten mee. Een der opperhoofden was nog een oude bekende: ‘ende was
desen Ngonnomoa selffs den persoon, bij ons genaemt den swarten capiteyn, welcke
's avonts noch bij den Commandeur aen 't fort was, doen Herry over 5 jaren d'E.
Compagnie des anderen daeghs de beesten ontvoerde.’3) Herhaaldelik heeft Van
Herwaerden getracht nog vee te kopen, maar zonder veel sukses.4) De Hottentotten
deden alleen schapen of zieke koebeesten over.5) De gedane reizen, in kaart gebracht,
kregen Bewindhebbers.6)
1) Aan de overzijde van de Tafelbaai kampeerde toen Oedasoa's volk, 9 uren gaans van het
Fort.
2) D. 31 Oktober 1658.
3) D. in dato. Op 19 Oktober 1653 toen er dankdienst gehouden werd voor de geboorte van
Abraham van Riebeeck, dreef Harry ruim 40 beesten van de Compagnie weg. Zie hierover
De Stichter van Holl. Z.A. bl. 96 en volgg.
4) Jan van Herwaerden's overlijden op 18 Febr. 1659 was een groot verlies voor de jonge
nederzetting. ‘Den 20 dito is den vendrigh met de vereysschende solemniteyten ter aerde
gebracht.’ D.i.d. Pieter Cruythoff van Lin volgde op, met de titel van ‘corporaal van
d'adelborsten met 16 gl. maendelijcx’ en als ‘boumeester.’ Soldaten deden het akkerwerk:
vandaar de eigenaardige samenvoeging van ambten. Pieter Everaert van Cruyssaert werd
‘alssargeant geconfirmeerd.’ Resol. 1 Maart 1659.
5) Resolutie 8 Nov. 1658 en D. 15 Nov. 1658.
6) Nog voordat Christiaen Jansen van Hoesum van zijn tocht terug was, zond Van Riebeeck,
5 Maart 1659, kaarten naar het vaderland betreffende de gedane reizen. Zijn plan was voortaan
elk jaar zulk een kaart te zenden. Op het Rijksarchief te 's Gravenhage zijn er enkele over.
No. 846. Caerte van de twee gedane lantreysen aen de Cabo de boa Esp. Ao 1657 ende 1658.
(6 bladen) (overgekomen 1658).
Er is op aangegeven:
Tafelbay, Bay falce.
Q. het bekendt vast geberghte van Africa.
LL. reyswegh door ons volcq int landt gedaen.
P. laeste reyswegh.
O. rustplaese.
R. Proyeckt tot een handel plaets.

No. 847. Caerte aenwijsende de Lanireyzen in 't Lant gedaen...1659. (4 bladen) (overgekomen
1659).
Er is op aangegeven:
Q. Het bekent vast geberghte van Africa.
kk. groote bergh revier.
ll. Eerste rijswegh door ons volcq int Landt gedaen 1658.
P. laeste offte 2de reyswegh. O. rustplaetsen daer overal water bij is.
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Dieper het land in zouden, volgens Eva's verhalen, nog belangrijker vol-+
+

1659.

R. Proyct tot een handel plaets. Nota voor als noch onnodigh, 1659.
P. luypaertsbergen.
S. darde reys-wegh met de wagen na Oedasoa ende gonnomoa opperste der
Cochoquas.
dusdanige otiens buyten de stippen off linen van de reyswegh leggende sijn elck
een groot leger van Hottentoos ende Saldanhars daer duysende menschen met haer
vee in wonen.
Nota. d' andere letters hier niet gestelt sijn hare aenwijsinge inde Caerten van 't
voorgaende Iaer te vinden. po memorie.
T. Hier sijn de wilde ende seer schoon gevlamde paerden gesien van Comp. eygen
volcq.
V. nieuw gevonde revier daer langs heen veel legers van gonnomoas ende oedasoas
volcq sijnde cochoquas lagen.
Bey deselve om de schoone landts douwe Hottentoos Hollandt genaempt met veel
geboomten ende welcke revier gemeent wordt inde bay fals uyt te lopen dat nae
dese beneffens andere saecken nader sal ondersocht worden.

Hier en daar staat op de kaart, dus behalve bovenstaande aanwijzingen ter verklaring der
letters:
oedasoas legers noyt op een plaets blijvende
maer altijt vliegende off reysende.
gonnomoas legers noyt op een plaets &a.
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Plaat 5
Blz. 36
Dansende inboorlingen.
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ken wonen dan de reeds bekende Hottentotstammen: Chobona of Choboqua, die
goud en paarlen zouden bezitten. Dan waren er de Namana of Namaqua, van wie
veel vreemds (en onwaars) verteld werd: ze zouden wonen in stenen huizen, God
vereren in kerken, zoals de Nederlanders deden, zwarte slaven houden voor het werk,
ze zouden blank zijn met lang haar. Slaven, ivoor en vee was er volop.1)
Zeven burgers wilden gaarne een tocht doen tot ontdekking van deze volken;2)
zulk een tocht was mogelik doordat Heren Zeventien Van

1) Resolutie 1 Feb. 1659.
2) Christiaen Jansen, van Hoesum, vrij wilschut, decker ende lademaker, eerste aanvoerder.
Jochum Elbertsen, van Amsterdam, vrij Saldanhavaerder. [Hij deserteerde met ƒ 166-6-11
schuld].
Hans Jacob Liskey, van Dantzigh, vrij knecht van de vendrich. [Hij deserteerde met ƒ 110-13-4
schuld]. D. 30 April 1660.
Pieter Jansen, van Middelburg, vrij knecht van de meulenaer. [Deserteerde 21 Maart 1660].
Gijsbert Arentsen, van Bommel, vrij metselaer. [Zijn bruid ‘voor soldaet in mansclederen’
aan de Kaap gekomen stierf in de bruidsdagen. D. 6 Jan. 1660].
Dirk Renskens, van Maseyck, vrij corenmajer. [Deserteerde met een ‘te goed’ van ƒ 66-8-0].
Jan Francken, van Aernhem, corporael in Comps. dienst.
15 April 1662 werd Christiaen Jansen van Hoesum bevorderd tot Compagnies ‘stallmeester’.
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Goens' plannen1) goedkeurden. Christiaen Jansen van Hoesum had de leiding, dezelfde
die in 1655 een landtocht had meegemaakt.
Een uitvoerige instructie kregen ze mee:2)

Memorie voor de vrije liefhebbers ende avonturiers,
staende uyt eygen vrijwilligheyt op hun vertrecq 't landwardt in, tot+ opsoeckinge
van ieder volcq, steeden ofte vlecken, ende wat meer te vinden mochte weesen,
omme te dencken op navolgende saecken.

+

[7]

Doch eer wij daertoe comen, sullen wij UI. bekent maeken de naemen van 't volcq
hier te lande, sooveel wy altoos seeckerlijck weeten, ende beginnen van dese Caepse
natie, waervan Herry is balling gestelt, sulx hierontrent noch maer sijn de Watermans
schuylende onder de Caepmans troup, genaemt Goringhaina ofte Goringhaiqua,
daervan den vetten Capn. overste is genaemt Gogosoa, altemalen wel bekent.
Daerna Gorachauque alias Gorachauna, de tabacqdieven en dewelcqe haer
hieromtrent altijt houden, omdat se bij de rechte Saldanhars niet durven comen, die
voornamentlijcq zijn:
De Cochoquas, daer den vendrich laest is bij geweest, item oocq eenige van de
bestaende in twee extraordinary machtige volcq-ende veerijcke heerschappen, onder
den oversten Ngonnoma ende Oedasoe, Eva's susters man ofte swager, onthoudende
haer meest N.N. oostwaerts van hier, achter de hooge geberchten en verder.
Dan zijn Eva's verhalen er in opgenomen en worden de Namaqua vermeld. Mocht
het zijn ‘dat bij deese Namanas3) niet besonders gevonden wierdt, souden wij het
vorder reysen na de Chobonas ofte tot de stadt Monomotapa, daer de Keyzer woont
.... goet achten.’ Dan volgen bevelen over wat moest worden opgetekend, en een lijst
der meegegeven goederen.

[Christiaan Jansen van Hoesum's landtocht]
+

3 Februarie 1659 begon Christiaan Jansen van Hoesum de tocht, 7 Maart kwam
+
men onverrichterzake terug. Grote droogte, gebrek aan gras en water noopte tot
Christiaan Jansen van
terugkeer, nadat men veel dorst geleden had en een draagos was gestorven. Wel Hoesum's landtocht.
waren de ‘lantreysers’ bij de Charicquiriquas geweest, maar die deden hun best om
de blanken ‘van de Namaquas te diverteren.’ Dan was een ‘groote rivier, die ebd' en
vloeyde’ gezien; Sonqua ‘(offte

1) Zie hierboven blz. 27.
2) Kol. Arch. No. 3971 ƒ. 210. v. - 212. v.
3) Van Riebeeck, in zijn Memorandum voor zijn opvolger, vermeldt dat de uitgangen qua en
-na bij namen van Hottentotstammen dezelfde betekenis hebben.
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struyckroovers, heel wilde natie sonder huysen off vee, doch wel gewapent met
hasegay, pijl ende boogh)’1) vertelden dat nog wel 7 à 8 dagen moest voortgetrokken
worden, eer men bij de Namaqua kon komen, wat onmogelik was door de dorheid
van het land. De reizigers meenden ‘wel 90 mijlen gereyst te hebben op diverse
coersen meest aen de noortsijde van Africa, 't welck uyt haer gehouden notitie niet
boven 30 mijlen bevonden wordt te sijn, sulcx haer reys weynich beschooten sij.’2)
De overlast van de Goringaiqua of Caepmans werd zo groot, dat een schikking in
der minne onmogelik scheen. Nog binnen het uur nadat een resolutie genomen was3)
om de Caepmans te beoorlogen, kwam het bericht dat desen van een der kolonisten
meer dan honderd stuks vee geroofd hadden en de bewaker gedood. Deze
Hottentot-oorlog,4) die met een vrede op 6 April 1660 eindigde, belette een tijdlang
het doen van landtochten.
Toch kwam men met verderaf verblijfhoudende stammen in aanraking. Reeds in
1657 hadden Chainouqua aan het Fort vee ter ruiling gebracht; in Mei 1658 waren
ze weer gekomen onder hun hoofdman Chaihantima5), een vertegenwoordiger van
het grote opperhoofd, waarmee men later zou kennis maken. Naar hun lager gingen
met hen op 12 September 1660 enkele ‘vrije luyden’,6) ‘quansuys tot bescherminge
van 't wilt gedierte met haer schietgeweer.’

1) Dapper. Op. cit. ƒ. 633 zegt over hen: ‘Het is heel klein volk, beide mannen en vrouwen,
hebben geen vee, maer leven op hun pijl en boge, daer sij wonder vaerdigh mede weten om
te gaen, met schieten van dassen, die hun schuilplaetsen onder de klippen hebben, en op 't
heetste van den dagh daer boven komen opzitten, en zich bakeren en wentelen, daer dan de
Sonquas dezelve in grote meenighte met hunne pylen treffen, en ter neer schieten .... Het
zijn ongemeene groote rovers en stropers; want zij stelen van ande[re] Hottentots al het vee,
dat zij kunnen krijgen, en vluchten daer mee aenstonts in het geberghte, zonder van iemant,
zelf van geen andere Hottentots in die schuilboeken en verhole gaten te kunnen gevonden
worden. Hunne huizen, slechts van takken te gader gevlochten, zonder gebreide matten, en
alleenlijk met biezen overdekt, zijn ettelijke duizent in getale, naer dien zij van d' eene in d'
andere trekken, en noit die opbreken, maer op gelegene plaetsen noch al meer andere opzetten.
Hun mantelkens zijn gemaekt van 't zamen genaide vellen der wilde ossen, die zich op de
klippen onthouden. De vrouwen hebben voor de hitte en het branden der stekende
zonnestralen, een Quitazol, of Zonnescherm van struisveren, aen en om het hoofd vast
gemaekt.’ Hun aantal schat hij ‘enige duizenden sterk’ in de bergen. Ze ‘leven zonder
opperhooft in 't wilt’. (ƒ. 653).
2) D. 7 Maart 1659. Kol. Arch. no. 3971. ƒ. 673.
3) 19 Mei 1659.
4) De Stichter van Holl. Z.A. bl. 98-100.
5) Chaihantima had een vrouw uit een Kafferstam geschaakt. Dapper verhaalt (Op. cit. ƒ. 633)
hoe zij was overgehaald om zich op het Fort te komen vertonen, waar men zeer nieuwsgierig
was om ‘dit vreemt slagh van menschen te zien’. Uit het Dagverhaal 31 Des. 1658, dat de
bron voor Dapper's zegsman is, daar Wreede toen nog niet aan de Kaap was, blijkt dat
Chaihantima's gezelschap overvallen werd door Cochoqua. De Kobona-vrouw werd in het
gevecht gedood. Chaihantima ontkwam. Cf. D. 3 Aug. 1661.
6) Jan Sacharias, vrij lantbode.
Pieter Cornelisz. van Langesondt, vrij visser.
Carel Broers, van Stockholm. vrij visser.
Jan de Wolff, van Hamburg, hun knecht. D. 21 Sept. 1660. Lijst van Vrije luyden. Kol. Arch.
no. 3973. ƒ. 527.
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[Kennismaking met Soesoa]
+

Na vijf dagen reizens waren ze bij ‘haeren coninck’ zeer vriendelik ontvangen.+ Hij
+
was Soesoa of Sousoa genaamd, ‘een seer out man sijnde ende daerom niet wel
1660.
+
Kennismaking met Soesoa.
cunnende gaen’; naar het Fort kon hij, naar hij zeide, niet komen, maar hij hoopte
veel Hollanders bij zijn kralen te zien. De blanken waren een bezienswaardigheid
voor deze Chainouqua; mannen, vrouwen en kinderen waren ‘wel een dagh reysens
... comen loopen om de voorsz. vrije luyden te sien, als hebbende noyt andre als hun
eygen natie gesien, elck niet wetende wat vruntschap sij ons volcq doen soude,
verclaerende oocq de twee persoonen, met d'onse heden geretourneert, dat se noyt
schepen voor dato oock gesien hadden.’
Een enige zoon regeerde voor de oude vorst, die scheen ‘van soo grooten ontsagh
te wesen, dat Oedasoa noch niemant van al sijn onderhoorige Cochoquas, noch andere
met ons sullen derven comen handelen, soolangh dese Chainouquas hier dus dichtbij
leggen.’ Van de meegekomen chainouqua leerde men enkele woorden voor
opperhoofd,1) en de verhouding der hoofdlieden onderling.
In het binnenland werd blijkbaar veel verhaald van de vestiging der Nederlanders
aan de Baai, ‘altoos begint te blijcken, dat langs soo vreemder volcq’ (n.l. de
Hessequa) ‘van ons kennisse crijgt’.2) Zelfs de oude vorst der Chainouqua, Sousoa,
kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen: op 30 September, ‘'s namiddags quam
den opperste ofte coningh van de Chainouquas, genaempt Sousoa, selffs met sijn
soons vrouw op een grooten os sittende ende geleyt wordende door een van de
ruyterwachters3) bin-

1) Khoebaha = opperste van allen } khoe = hoge berg, rijk, gelukkig, koning.
Khoebaha = opperste van allen } baha = wie onderdanigheid bewezen wordt.
Khoeque = koning, zoals Soesoa en zijn zoon Goeboe.
Khoequoa = ‘successeur des conings’.
Khoeque Kone = konincx kinderen.
Kheysa = prins.
Khoeque achebasis = prinses.
Khoequebj = edelen, die van vorsteliken bloede.
Humque = goeverneur, maar niet van vorsteliken bloede, b.v. Oedasoa.
Chamhuma = mede- ofte tweede heer, b.v. Ngonnomoa.
De twee Chainouqua waren ten zeerste verbaasd toen ze ‘in des Commandeurs camer voor
een groote spiegel gebracht’ werden. Kol. Arch. no 3973. ƒ. 117 en volgg. Dapper, Op. cit.
ƒ. 632, verhaalt dat de Chainouqua wel drie maanden reizens het binnenland ingetrokken
waren. Sousoa was ‘een out man: heeft twee vrouwen gehad doch beide doot: heeft eenen
zoon genaamt Goeboe dien zijn rechter been van eenen Olifant te pletteren is getrapt, en kan
het zelve tegenwoordigh door de verdorvenheid niet ter werelt gebruiken. Wanneer de
Chainouquas met hunne negerije opbreken, moet deze Goeboe op een os zitten, en daer op
en afgetilt worden. Zijn vrou is genaemt Kamisoä.’
2) D. 27 Sept. 1660.
3) Ruiters hadden te letten op de Hottentotten, die met vee het Kaapse gebied van de Compagnie
wilden binnen trekken. De Ruiterstal was niet ver over de Zoute Rivier gebouwd.
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nen 't fort gereden, daer sij door een van sijn volcq op de schouderen affgeholpen
wierd, medebrengende 33 stucx oude ende jonge koebeesten, die altemaelen voor
coraelen, ende 15 schapen, welcke voor coper, tabacq ende pijpen ingeruylt sijn,
mitsgaders voorsz. Sousoa ende volcq vrij goede cier aengedaen, seggende dat hem
sijn volcq geseght hadde, den Commandeur sijn soon voor broeder ende hem voor
vader wilde aennemen, ende dat hij derhalven daerom sijn nieuwen soon eens quam
besoecken ende besien wat het voor een man was &ca. waerop na vereysch g'antwoort
wierd ende over ende weder presentie gedaen, van onveranderlijcke ende altijt
duyrende vruntschap te onderhouden, seggende ten dien eynde noch nader wilde
affcomen, opdat men den anderen te beter over ende weder souden cunnen bereysen
om coopmanschap te drijven, daar hij hem soo 't scheen seer genegen toe thoonde,
werdende derhalven met kaes, vers broot ende suycker in een tinne schotel getracteert,
ende op een matjen in des Commandeurs camer met voorsz. smeerige princesse (sijn
soons vrouw) te sitten geset, sulcx noch noyt ymandt gedaen is, item oock eens op
de claversingel gespeelt, alle 't welcke hem wonderlijck aengenaem scheen, mitsgaders
't bier, Spaens ende France wijn seer wel smaeckten, doch sooveel niet na sigh nam
dat beschoncken wierd, werdende sijn volcq op de voorsael met hard broot ende
brandewijn soodanigh getracteert, dat se lustigh songen ende sprongen ende
wonderlijcke aperijen aenrechteden.’ Sousoa beweerde ‘dat hij met dat volcq
genaempt Chobona off Choboqua goede kennisse had’, een volk dat ‘witte steenen,
wijsende op diamanten’ bezat en ook goud. Hij wilde ‘blijcq van sijn seggen .. thonen,
den Commandeur wist noch niet wat hij voor een man was, maer den tijt soude het
hem doen openbaeren, willende met sijn principael leger in 't Hottentoos Hollandt,
1½ dagh reyssens van hier comen woonen ... ende sijne andere troppen ende volcq
maer hier ende daer na gewoonte in vliegende legers laten heen ende weer gaen.’
Drie dagen was de kapitein aan het Fort te gast en hij vertrok met veel geschenken:
rood en geel koper, kralen en Franse zilveren kettinkjes, Franse stenen braceletten,
tabak, ijzeren hoepels, staafijser, bijlen, drijfijsers, brandewijn en ongeveer 100
hard brood.
De aftocht was even plechtig als de komst; hij ‘scheyde met een bijsonder groot
genoegen, latende sijn soons vrouw op een witten bonten os setten, ende hij ... gingh
op een roden os sitten.’ Eva deed uitgeleide.
Van Riebeeck was heel blij met het besoek: ‘Dit wil een wackere knip op onse
buyren haer neus wesen, vermits dese plaetse altijt haer beste weyden sijn geweest,
hebbende, sedert Sousoa hier geweest is, sigh niet een Caepman noch Saldanhars
off ymandt derven verthoonen, ende de strantlopers (hier altijt omtrent woonende)
oocq niet derven hun ergens bijvougen, sulcx het schijnt desen Sousoa al vrij ontsien
moet wesen’, zo werd in het Dagregister ingeschreven.1)

1) D. 3 Oktober 1660. Kol. Arch. no. 3973. ƒ. 127.
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Eva beweerde onder de Chainouqua ook familieleden te hebben: ‘Eva's oom,
genaempt Eycouqua’ deed dienst als ‘factoor in 't landt voor d'Ed. Compie’ om vee
te kopen met een ‘op de handt gegeven capitaeltjen’. Eva kon hem waarschuwen om
zich aan Harry te spiegelen, die ‘een heel rijck man ende in 't grootste aensien bij al
de Hottentoos soude geweest sijn, in plaetse dat hij ten contrarie nu een bedelaer
ende bij niemandt van sijn landtsluyden geacht noch gesien en is.’1)
Sousoa vond het wel gezellig in het Fort. In het begin van Oktober2) kwam hij
terug; hij kreeg, wat nu3) als eerbewijs voor Hottentotten gold, ‘wat kaes ende vers
broot met suycker in een tinne schotel’ met wat ‘wijn ende vrundelijcke aenspraeck.’
De eerstkomende Zondag ‘'s namiddags de gewoonelijcke parade geschiedende,
[werd] voor hem eens van de musquettiers losgebrandt ofte gechargieert ende hem
wijsgemaeckt, sulcx niet anders als voor groote Heeren (gelijcq wij hem achteden)
gedaen wierd, latende wijders voor hem eens op de fiool ende claversingel speelen
ende voorts andre vreugden aenrechten.’ Aangedrongen werd op het zenden van
‘gout ende gesteenten.’ Met een geschenk is hij ‘vrundelijck gelatigh vertrocken.’4)
Oedasoa vond het ook nodig om zich bij de Kommandeur te vertonen. Hij kwam
met ‘sijn tweeden ... Koukosoa’ en sijn dochter ‘een fray welbesneden deern sijnde,
niet bruynder als een redelijcke blancke mestice.’ Oedasoa was ‘oocq niet leelijck,
.... jammer sijnde dat se haer soo leelijcq maecken met smeeren &c.’ Belangrijke
gesprekken voerde men, door Eva's bemiddeling, met Oedasoa, maer als het vuur
hem wat te na aan de schenen gelegd werd ging hij ‘sigh vaeckerigh veynsende nae
de voorsael ... wat leggen slapen.’
Ook met de Sonqua was de Kommandeur op goede voet. Ze beloofden ‘dat ze ons
jonge paerden ... soude beschicken, hebbende wel twee a drie opgevulde hooffden
van dien hier gebracht, extraordinaire schoon gestreept, dogh sulcke lange ooren
hebbende evenals esels.’ Maar levende zebra's leverden de Boesmans niet.

[Jan Danckaert's landtocht]
+

Nu er vrede en vriendschap was met de inboorlingen en ‘de passagies derwaerts
+
voor ons vrij veyliger als wel voor desen gemaeckt sijn’ zou er ‘een tocht na
Jan Danckaert's landtocht.
Monomotapa’ gedaan worden. Jan Danckaert van Nijnoven, ‘een goet ingenieur ende
geometricus wesende’ zou de leiding van de tocht hebben. Twaalf ‘liefhebbers’
zouden onder zijn bevel staan.5)
1)
2)
3)
4)
5)

D. 5 Oktober 1660.
D. 9 Oktober 1660.
D. 1 November 1660.
D. 11 Oktober 1660.
Johannes Dorhagen, van Gronou, adelborst.
Pieter Meerhoff, van Coppenhagen, provisioneel onder-barbier.
Jan Baptist, van Frankfort, adelborst.
Theunis Kagh, van Reichenbach, adelborst.
Georg Fredericus Wreede, van Ut, adelborst.
Christiaen de Soete, van Tedegom, soldaat.
Pieter Roman, van Schorsel, soldaat.
Pieter Hansz, van Nymegen, soldaat.
Jacob Pritsel, van Dresden, adelborst ‘sijnde een mineur’.
Pieter Harthoven, van Ceulen, adelborst.
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De beloning, ingeval Monomotapa, Butua en Davagul bereikt werden, zou schitterend
wezen. ‘Drie van de mackste draegh ossen’ zouden meegenomen worden.
Een meegegeven kaart kon de reizigers van nut sijn: Cortado moest bereikt, ‘daer
na de beschrijvinge santgout in de revier en bij 't volcq soude wesen.’
Dan zou men andere steden, die in de ‘Memorie voor Jan Danckerts’ genoemd
werden aandoen en de keizer van Monomotapa bezoeken. Danckaert had ‘in Italien
gereyst’ en Johannes Dorhagen kende ‘de latijnse tale’. Zo zou men sich wel
verstaanbaar kunnen maken, en Pritsel's mijnbouwkunde zou zeker te pas komen.
Natuurlik gingen de nodige koopwaren mee voor de ruiling en als geschenken.
De reis duurde van 12 November 1660 tot 20 Januarie 1661. Verkort kan de
‘Aenteyckeningh gehouden bij Jan Danckaert wegen de jongst gedaene lantreyse’1)
aldus worden weergegeven:
12 November 1660. ‘Begonnen ende aengegaen de voyagie naer Monomotapa.’
Men kwam tot de voet van de Tijgersbergh2) ‘in de twee pannen’, trok over de
Tijgersbergh, ‘tot omtrent de plaets daer Jan Remens van de leeuw gebeeten is,’
passeerde de kraal van ‘den dicken capiteyn’+ Gogosoa en van de Tabakdieven,
+
1660/1661.
‘liggende onder den bergh genaempt de Clapmus,’3) en ‘laetende de Peerl- ende
diamantbergen aen de noort-westsijde.’ Zo kwam men aen de Bergrivier; twee schoten
werden gehoord, vermoedelik van een schip, dat in de Tafelbaai ter rede kwam.4) De
hoge bergen waren te steil voor de beladen beesten; de mannen moesten de goederen
dragen, ‘alsoo onse beesten quaet genoegh hadden om ledigh op

Pelagius Weckerlijn, van Cosnits, adelborst.
Coenraad Schatman, van Duynkercken, soldaat.
Uit een briefje aan Van Riebeeck, geschreven ‘bij een fonteyne, 6 × bris 1660’, door Jan
Danckaert blijkt dat Wreede en Harthoven ‘niet cloecq genoegh’ waren om verder te reizen.
Dus keerden ze naar het Fort terug. Zie ook de ‘Aenteeckeningh’. Wreede is de samensteller
van het eerste Hottentotse woordeboek. Zie bijlage.
1) Kol. Arch. no. 3973. ƒ. 163 v.-172 v.
2) Valentijn, Op. cit. V. ii. 11 vermeldt: ‘Zij worden de Tijgerbergen genaamd, niet, om dat
diergelijk wild gedierte zich daar onthoud, maar na zekere donkere of bruine vlekken, die
de zelve van alle andere bergen daar klaar onderscheiden, en die er door den mist der herten
op gemaakt worden, die dat land ook vet maaken.’
3) Ook nu nog zo geheten.
4) Dit moet van het schip Loosduynen geweest zijn. Zie: De Stichter van Holl. Z.A. bl. 270.
Zie de aantekening op Kaart No. 848, Rijksarchief, 's Gravenhage.
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te comen.’ Op sommige plekken moest men ‘cuylen vullen om de beesten een passagie
te maecken.’ ‘Alles om beter voor te comen’ kreeg ieder voor achttien dagen brood
en de helft van het lood mocht men afleggen. Negen dagen zocht men naar een weg
om over de bergen te komen. Er kwam watergebrek: men groef kuilen om water te
krijgen. Het volk begon on willig te worden. Danckaert schreef: ‘Op dees tijt en ben
ick geen meester om het volcq in goede ordre te houden, want sij twisten dagelijcx
tegen den anderen, soodat ick genootsaeckt ben mijn eygen slagen te drincken,
stilswijgende doorgaen, ende hun met goede woorden voortkrijgen.’ De bodem was
moeilik begaanbaar: ‘Gelove dat dit quartier het coninckrijck van de mollen is, want
het soo doorgraven is, dat men genootsaeckt is de renosterpaden te volgen, vallende
anders overal tot over de knien door het sandt.’ Een twintigtal Sonqua wezen een
pad om over de bergen te komen. Ze ruilden honig tegen tabak, ‘ende Anthony
Doman1) reuylde een vel voor de coraelen uyt sijn ooren.’ Een grote rivier werd
bereikt, ‘daer wij de schoonste vis van de werelt uyt vongen ende dat in groote
abondantie, ende wij sagen recht west van ons tegen de bergen wel 2 à 300 oliphanten
bij den anderen.’ Een kamp maakte men bij die rivier, nu ‘de groote Oliphantsrevier’
genoemd, waar de zieken moesten achterblijven. De gezonden vervolgden de reis;
Danckaert raakte van zijn volk af, dat de verdwaalde geen teken gaf op zijn ontstoken
vuur en ruim twintig musketschoten. Na een angstige nacht in de wildernis vond hij
zijn mannen de volgende morgen rustig om een vuur zitten. Verbaasd waren de
reizigers over de vele hoge bergen: ‘den minsten soo hoogh als den Taeffelbergh’,
anderen ‘soo hoogh als de steert van den Leeuwenbergh, ende omtrent dertigh mijlen
vorder sagen wij aen de Taeffelberghen, die scheenen aen den hemel vast te staen,
ende daelende van den laesten bergh in een valey, daer ons de oogen verschrickten
in 't nederdaelen van wegen de periculeuse paden die wij affquamen, ende sijn daer
blijven rusten heel machteloos bij een cleyn reviertjen.’ De reizigers bemerkten dat
ze waren ‘in een landt, daer niet te bescharen en was, want duysent bunderen niet
suffichant en was om een beest de cost te geven.’ Grote rivieren waren er niet tussen
‘de Dassenbergen’ en ‘de andere Taeffelbergen’ De terugreis begon; men sprak
Sonqua die honig voor tabak ruilden, ‘doch sy en hadden de wetenschap niet om
deselve te roocken.’ De ‘Oliphantsrevier’ werd weer bereikt en Danckaert geloofde
‘vastelijck dat dese Oliphantsrevier de groote revier, in de caert gemerckt staende,’
moest wezen, een wel begrijpelike vergissing! Via de Bergrivier, tussen de Tijgerberg
en de Grote Zoutpan door en over de Zoute Rivier kwam het gezelschap bij ‘den
Draeyboom’2) en zo aan het Fort.

1) Over deze tolk zie: De Stichter van Holl. Z.A. bl. 97, 99, 141, 171 en 177.
2) De draai- of slagboom, die als een tolboom toegang gaf tot het dichtbij het Fort gelegen
gebied, dat met een heg van amandelboomen was afgezet. D. 31 Mei 1661.
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Domanen Bisenté1) werd, vooral met het oog op de beloofde komst van de Namaqua
‘de vereeringh ... wat liberael gedaen, omdat se met d'onse soo wel uytgeweest ende
weder thuys gekeert sijn.’ Maar toen duidelik bleek ‘dat de meeste van de lantreysers
buyten sijnde geweest, soo goeden lust niet hebben gehadt ende veel min sulcken
ijver gethoont, als haer op hun vertreck wel lieten blijcken, anders als de persoonen
Jan Danckaert het opperhoofft ende den provisioneelen onderchirurgijn Pieter van
Meerhoff, neffens maer 2 en 3 andere’ zou de ‘toegeleyde beloffte van dubbelde
gagie &a’ aan de meesten niet vervuld worden. De waarde van het te goed gehouden
dageliks rantsoen brandewijn zou aan allen ‘in contant verstrecqt worden na de prijs
als se d'Ed. Compie uyt 't magasijn is vercopende ende Jan Danckaert dubbelt.’2)
Wel was ‘de reyse weder genoechsaem vruchteloos... uytgevallen’ maar er was hoop
op meer sukses bij betere leiding. De ‘corporael van d'adelborsten Pieter Cruythoff,
Compies bouwmeester, welcke preuve van ontsagh gegeven heeft ende sijn dienst
daertoe is aenbiedende’ zou de nieuwe expeditie leiden. Pieter van Meerhoff werd
beloond met de vaste aanstelling als onderchirurgijn.3). Ook op de nieuwe tocht ging
deze medicus mee.

[Pieter Cruythoff's landtocht]
Pieter Cruythoff had als gezelschap een elftal liefhebbers.4) Weer was+ een ‘Memorie’5)
+
tot voorlichting meegegeven. De kans op slagen was groot ‘daer de jongste
Pieter Cruythoff's
lantreysers de vuyren van de Namaquas door de Soaquas gewesen hebben gesien, landtocht.
welcke Soaquas Mr. Pieter Meerhoff meent dat correspondentie met dese Namaquas
souden hebben.’ De Hottentot-

1) De twee Hottentottolken. Bisenté was ‘gewesen combuysenecht van den ondercoopman
Roeloff de Man.’ D. 5 Aug. 1659.
2) D. 24 Jan. 1661.
3) Resol. 24 Jan. 1661.
4) Pieter Cruythoff, van Lin, corporael van d'adelborsten ende Compies. boumeester.
[Hij was als adelborst in 1658 aan de Kaap gekomen].
Pieter van Meerhoff, van Coppenhagen, onderchirurgijn, als tweede.
Barent Waender, Van Varick, vrij boumeester van des Commandeurs landerijen.
[Hij was in 1658 aan de Kaap gekomen en overleed in 1661].
Harmen Ernst [Gresnigh] van Utrecht, Compies. bogardier.
Johannes Dorhagen, van Gronou, adelborst.
Jan Babtist, van Franckfoort, id.
Jan van Asse, van Brussel, id.
Mathijs Huybrechtsz., van Ouerkerk, id.
Frans Martensz. van St. Antheunis, soldaet.
Cornelis Jansz. van Royen, bosschieter.
Jan Jansz. van Witmondt, soldaet.
Christiaen van Kerckhoven, soldaet.
5) Kol. Arch. No. 3973. ƒ. 175 v. en volgg.
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ten Donckeman en Hans van Neurenburg1) zouden als tolken meegaan. Van ‘de
Slaghboom’ af moest op een kompas de koers afgepeild en genoteerd ‘hoeveel uyren,
halve uyren, langer off corter telckens op de genomen cours gegaen sult hebben in
forma als de stuyrluyden ter zee doen, om sulcx in een caert te cunnen stellen voor
de Heeren Meesters in 't Vaderlandt.’
Op de avond na de dag van vertrek liet Van Meerhoff aan de Kommandeur
onderstaand briefje zenden, een aardig voorbeeld van Hollands van vreemdelingen
in Compagniesdienst.
Aen mein Edellen Heer Jan van Riebeeck.
Wie laten U edelheyt weten, dat wie sein Got loff omtrent de 6 meil van 't fort aff,
wie U.E. weten dat ons ossen begenen heur wel te skichen, anders niet, dan wie
bevelen sein Edelheyt met sein Eedelle frou ende kiender onder den Alderhoogsten
bescherminge, den 31 January 1661.
(was geteyckent) PIETER VAN MEERHOFF.2)
Deze reis had sukses: het volk der ‘halve reusen’, de Namaqua, was gevonden! Als
geschenk ‘van den coninck aen den Commandeur’ brachten de ‘lantreysers’ mee
‘een bockjen...'t eerste dat men hier te lande nogh+ gesien heeft.’ De lotgevallen
+
werden vermeld als volgt:
[8].

Journaelse aenteyckeninghe, gehouden bij den onderchirurgijn Pieter
van Meerhoff, wegens dese laetste als 2e persoon mede geweest3).
Anno 1661. Den 30 Januari
Anno 1661. Den 30 Januari is begonnen ende aengenomen de reys nae de Namaquas,
met ons 13 man sterck, als volgt:
Pieter Cruythoff, [van Lin,] als commandeur van de trop.
Pieter van Meerhoff, [van Coppenhagen] als 2e.
Johannes Dorhagen van Gronou.
Jan Babtist van Francfort.
Christiaen van Kerckhoven.
Matthijs Huybrechts van Ouerkerck.
Frans Martensz. van St. Anthonius.
Corn. Jansz. van Rooyen.
Barent Waender [van Varick.]
Harman Ernst van Gresnigh. [van Utrecht].4)

1) ‘Heybingha, alias Hans van Neurenborgh.’ D. 5 Aug 1659.
2) Kol. Arch. no. 3973. ƒ. 180.
3) Ibid. ƒ. 614 v.-625 v.
4) 15 April 1662 werd hij bevorderd tot baas-bovenier.
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Jan Jansz. Wit van Witmondt.
Johannes van Asschen van Brussel ende
Pelagius Weckerlijn van Cosnits, met 2 Hottentoos ende 5 draeghossen, die ons goed
droegen, de Soute rivier gepasseert sijnde, hebben wij ons coers N.N.O. genomen
tot aen de steert van den Tijgerbergh aen een brack water, daer sijn wij die nacht
gebleven, dien dagh gemarcheert 4 mijlen.

Ultimo dito
Ultimo dito weer opgepackt, ons cours N.N.O. ende ½ mijl gemarcheert hebbende,
veranderden wij ons cours ende sijn N.-oost gegaen; wij sagen 7 reynosters ende sijn
gemarcheert over den Tijgersbergh aen een cleyne rivier, sijn daer blijven rusten,
dien dagh gemarcheert 2½ mijl. Een weynigh gerust hebbende, sijn 4 Hottentoos
van Oedasoas volck bij ons gecomen, seyden na de Caep te gaen, schreeff dadelijck
een klein brieffken aen mijn Heer Jan van Riebeeck, om te laten weten, dat onse
ossen haer wel begosten aen te stellen in t dragen. Denselven namiddagh heb ick,
Pieter van Meerhoff, een hartebeest geschooten; dien nacht begost het seer sterck te
regenen dat wij genoegh te doen hadden om ons goet te bergen ende droog te houden.

Ady primo February
Ady primo February des morgens is Oedasoa bij ons gecomen met 2 schapen om te
verruylen; wij souden wel een gereult hebben, maer hij woude 5 staff cooper hebben
met nogh een stuck taback, en wij wouden sooveel niet geven; hebben datelijcq
opgepackt, onse cours N.O. genomen, ende sijn tot aen een moye revier gecomen,
dogh het water staet nu stil, maer in den regentijt gaet daer een sterck water: dit water
is gansch vol mosselen, van fatsoen gelijcq in 't Vaderlandt in de binnenwaters, ende
sijn daer blijven rusten, wij zagen 2 renosters ende 3 vogelstruysen; dien dagh
gemarcheert 2 mijlen.

2e dito
2e dito's morgens weer opgepackt, ons cours N.N. oost genomen tot aen een kleyne
watervaley, daer wij rusten, gemarcheert 1½ mijl. Naedat wij gerust hadden, hebben
wij weer opgepackt, ons coersverandert en sijn noort gegaen tot aen een drooge
revier, bequaemen dogh sooveel water als wij van doen hadden, ende sagen 9
muylesels1) ende 4 vogelstruysen; daer sijn wij deselven nacht gebleven, ende
gemarcheert 1½ mijl.

1) Quagga's. Dr. W.J. Leyds vermoedt dat met muilezels quagga's, met wilde paarden zebra's
bedoeld zijn.
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N.N.O. gegaen, sagh een leeu voor mij op het padt staen, soodra hij mij gewaer worde
gingt hij aan het loopen; wij marcheerden dien voormiddagh tot aen een drooge
kleyachtige revier, ons beesten costen niet langer voort; wij begosten daer te graven
om water, bequaemen dogh heel weynigh en dat soo dick dat wij 't niet drincken
conden. Dien voormiddagh marcheerden wij 2½ mijl; nu wat gerust hebbende hebben
wij weder opgepackt ons cours N. genomen recht op Riebeecks casteel1), 't welck is
een bergh bij ons soo genaemt 7 a 8 mijlen in 't rondt ende daer blijven rusten aen
een moye revier, spruytende uyt dit geberchte; aen desen bergh onthout allerhande
gedierte, te weeten leeuwen, renosters, paerden, vogelstruysen ende hartebeesten
met meenichten omdat daer altijt goet gras en schoon water is; dit geberchte is heel
kenbaer en can even gesien worden van de Caep; om dit geberchte is redelijcq goet
boulandt nae het seggen van Pieter Cruythoff; dien dagh marcheerden wij 4 mijlen
en ½ ende dien selven nacht hadden wij de voorsegde leeu gedurigh omtrent ons,
dogh deede ons kleyne schade.

4e dito.
4e dito. Weer opgepackt ons coers oost genomen over den rugh ter sijden Riebeecks
casteel, ende aldaer gecomen sijnde hadden wij een uyr gemarcheert, veranderden
wij ons coers en sijn N.O. gegaen, ende sijn dieselve tijt den Taeffelbergh uyt 't
gesicht gegaen, dat wij hem niet meer te sien en kreegen; de rugh over gepasseert
hebbende, quaemen aen een kleyne revier, daer wij Soaquas2) 3 huysen sterck, sijnde
van de roovers, die d'andre Hottentoos haer beesten affnemen, soo onse twee
Hottentoos ons seyden; ick vraegde haer na de Namaquas, sij wisten ons gansch geen
bericht van de Namaquas te doen; nogh een kleyne hooghte overgemarcheert, quaemen
wij in een schoone valey aen de oostsyde van Riebeecks casteel daer wij bleven
rusten, denselven dagh gemarcheert 1½ mijl, denselven dagh hebben wij 13 paerden
gesien en 5 reynosters en eenige vogelstruysen en duizenden van hartebeesten.

5e dito.
5e dito. Weer opgepackt met regenachtig weer, ons cours noortoost genomen. Ick
ben vooruyt gegaen, gelijck ick altijt plagh te doen en ons 2 Hottentoos volgden mij
nae, quamen, aen een holle rivier, daer een leeu op de Hottentoos uytsprongh,
waerover zij begosten te roepen ‘Mr. Pieter bijteman.’ Soodra deselve leeu mij gewaer
worde liep hij nae Riebeecks casteel; nogh een weynigh voortgaende treffte ick een
trop hartebeesten aen, daer ick vier van ques-

1) Nog heden zo geheten.
2) Weggelaten is: vonden.
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te, maer bequam daer een van, dat leyden op een van onse ossen, marcheerden tot
aen de groote berghrivier,1) zijn die Gottloff sonder moeyte gepasseert ende daer
blijven rusten, hadden dien dagh 3 mijl gemarcheert; ende dewijle wij nu doende
waren om het hartebeest in stucken te cappen, souden daer eenige van ons volcq vuur
maecken om te kooken, raeckte de ruyghte en drooge boomen in brant, soodat wij
genoegh te doen hadden om ons cruyt en brootsacken aen een cant te crijgen, soodat
wij in groot pericul stonden van ons leven, want had daer een vonck vuur aen het
cruyt gecomen, soo hadden wij met malcander in de lucht gevloogen, het vuur had
ons bijna omsingelt. Denselven nacht is daer een zeekoe dicht bij ons vuur gecomen,
soodat de schildwacht sijn snaphaen daerop loste, ende oock drie wolven2) hadden
wij noch gedurigh omtrent ons huylen de heelen nacht.

6e dito
6e dito waeren wij genootsaeckt ons beesten te laten rusten; denselven dagh heb ick
Harmen Ernst gepurgieert, die hem niet wel bevond.

7e dito
7e dito weer opgepackt, ons cours N.O. ½ mijl gemarcheert hebbende, sijn gecomen
aen een rivier, spruytende uyt het vaste geberchte, streckt nae het N.N.W. die wij
genaemt hebben de kleyne berghrevier;3) die rivier is gansch vol zeekoeyen, daer sijn
wij blijven rusten; nadat wij gerust hadden sijn 8 Soaquas bij ons gekomen, die
wouden ons wijs maecken dat die Namaquas ons doot souden slaen; ick liet haer
vragen van onse Hottentoos, off daer 1 a 2 met ons wilden gaen en wijsen ons de
Namaquas: ick soude hem tabacq en coraelen geven; maer daer woude niemandt
aen, sij gingen van ons aff, ende ons 2 Hottentoos gaven de moet halff verlooren en
seyden, gelijck de andere, dat de Namaquas ons souden doot slaen. Ick gaff haer
goede moet en belooffde dat sij geen noot souden hebben: wij packten datelijcq op
en gingen N.N.O. aen ter sijden een groote uytsteeckende hoeck van 't vaste geberchte,
genaemt Blocxberg; 1½ mijl gemarcheert hebbende sijn gecomen aen een moras, is
spruytende aen de N. zijde van de voorsz. Blocxbergh; dit moras gepasseert hebbende,
hebben wij ons cours verandert en zijn N.N.O. gegaen ¼ mijl, sijn daer blijven rusten,
denselven dagh gemarcheert 2½ mijl, worden daer een trop paerden gewaer wel 16
ingetal, ginck daer na toe, meynden aen te schieten, ick queste daer een van, maer

1) Nog heden zo geheten.
2) Met wolven zijn hyena's bedoeld, wolven komen in Zuid-Afrika niet voor.
3) Nog heden zo geheten.
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hij ontquam 't. Ondertusschen een van ons, genaemt Jan Jansz. Wit, hadde fenijn
ingecregen, ick gaff hem datelijcq wat in en hij worde geholpen.

8e dito
8e dito weer opgepackt, ons coers genomen nae het geberghte ende een uur
gemarcheert, veranderden wij ons coers, en sijn het geberchte gevolcht streckende
N.N.O., marcheerden tot aen 2 schoone rivieren loopende neffens malcander, daer
wij rusten, gemarcheert 1½ mijl; naedat wij gerust hadden is weder een van de
Soaquas bij ons gecomen die des daeghs te voren bij ons geweest had en seyde dat
hij met ons na de Namaquas woude gaen, ick belooffde hem indien hij met ons wilde
gaen, ick soude hem een stuck taback geven soo langh als mijn snaphaen, een copere
stock, een copere kettingh, een weynich coraelen; oock dat hij ons maer bequaeme
passagie wijsen soude, daer wij met de beesten soude cunnen comen; maer hij woude
alle dingen vooruyt hebben, dat stont ons niet wel aen want hij meende ons te abuseren
hadt hij maer kans gesien; ick liet hem al ons dingen sien om dies beter moet te
krijgen, het stont hem wel aen; ons 2 Hottentoos cregen oock goede moet; nae dat
wij wat gerust hadden, hebben wij weder opgepackt ons coers N. langs het geberchte
ende passeerden twe schoone rivieren en sijn aen de derde blijven rusten, gemarcheert
twee mijlen.

9e dito
9e dito weer opgepackt ons cours N.O. passeerden onderwegen redelijck goet boulant
nae het seggen van Pieter Cruythoff en 10 a 12 schoone valeyen met loopende rivieren,
in deselve valeyen staet gras, een halff mans lenghte, seer goet om hooy van te
maeyen; marcheerden tot aen een schoone rivier, daer wij rusten, gemarcheert 2
mijlen; nadat wij wat gerust hadden, sijn weder voortgegaen ons cours noort tot aen
een valey met een schoone lopende rivier, daar sijn wij den nacht gebleven;
gemarcheert 2 mijlen.

10e dito
10e dito weer voortgevaeren, ons coers al N. langhs het geberchte, hetselve geberchte
begint hier met een cromme bocht allenskens naer het west te trecken; marcheerden
2 mijlen, doen hebben wij wat gerust, dewijl wij nu rusten heb ick Barent Wander
ader gelaten, die van groote hoofftpijn klaechde; naedat wij wat gerust hadden, hebben
wij weder opgepackt ende sijn al N. gegaen, volgende de reynosterpaden, die langhs
onder het geberchte loopen; hadden wij die paden niet gevonden, het soude ons heel
moeyelick gevallen hebben, want het is hier anders niet dan dorens ende kreupelbos,
sagen onderwegen een reynoster met een cleyn jongh bij haer; quaemen aen een
fontijn ende sijn daer gebleven, 2 mijlen gemarcheert.
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11e dito.
11e dito. Weder opgepackt, al noort gegaen sijnde tot op het casteel Meerhoff aen;
is een ronde bergh, leggende op het vaste geberchte gelijcq een casteel ende is heel
kenbaer, kan wel 17 a 18 mijlen gesien worden eer men daer aencomt, marcheerden
tot aen een valey aen de Z.W. hoeck van 't selve casteel ende hebben aldaer gerust,
gemarcheert 2 mijlen. Onder de voornoemde bergh sijn 4 a 5 schoone fontijnen, bij
deselve fonteynen staen veel Soaquas huysen, daer sij uyt- ende intrecken, ende een
musquetschoot aen de noortsijde van dit casteel is een bequaeme plaets, om over het
geberchte te comen na de Oliphantsrivier, daer wij de eerste reys overgingen in t jaer
16601) naedat wij wat gerust hadden hebben wij weder opgepackt, sijn al noort gegaen,
passeerden onderwegen veel Soaquas huysen daer sij uyt- en intrecken; wij
marcheerden tot aen t voorsz. padt, dat over t geberchte gaet, vonden daer nogh
eenige Soaquas huysen, die ledigh stonden, bleven dien nacht daarin, quaemen ons
wel te pas, want het begost sterck te regenen; 2 mijlen gemarcheert, deweyle dat wij
hier geen Soaquas en vonden op dees sij van 't geberchte, en de Soaqua, die ons
beloofft had met ons na de Namaquas te gaen, is den 10 verleden van ons in t
geberchte geloopen om dassen te schieten, is nogh niet weer gecomen, dat wij
twijffelen aen sijn wedercompste, soo hebben wij den

12e dito
12e dito goetgevonden als volgende, dat Pieter Cruythoff hier aen dees sij van
tgeberchte soude blijven met de beesten en ick, Pieter van Meerhoff, hebbe nogh 4
man bij mij genomen ende een Hottentoo genaemt Hans van Neurenburg met broot
voor 4 dagen om over het geberchte nae de Oliphantsrivier te gaen en sien off ick
de voorseyde Soaquas niet conde vinden, want wij souden geen een van haer met
ons gehadt hebben na de Namaquas; ick heb mijn coers Z.O. over het geberchte
genomen en een stuck weegs in t geberchte gecomen sijnde worden wij 3 Soaquas
gewaer; gingen in t eerst voor ons loopen, maer soo ras sij mij sagen quaemen sij
terstont bij mij, sij kenden mij nogh van de voorige reijs, sij sijn met mij gegaen naer
de Oliphantsrivier; aldaer gecomen sijnde hadden wij 2 groote mijlen gemarcheert,
gingh bij haer sitten, liet haer een pijp taback suygen en liet 2 man van mijn
bijhebbende volcq visschen, in de tijt van ½ uyr hadden sij sooveel gevangen als sij
dragen conden, te weten schoone carpers, liet de Soaquas van ons Hottentoo vragen
waer de bequaemste wegh was om na de Namaquas te gaen; sij seyden wij mosten
de Oliphantsrivier volgen en gaff tot antwoort dat ick de

1) Zie hierboven bl. 44.
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paden volgen woude aen de westzijde van t geberchte; sij seiden dat daer geen water
die wegh meer te becomen was; ick liet het volck wat eeten; ondertusschen is Pieter
Cruythoff weder bij mij gecomen met 3 a 4 man om de rivier te besien, hadde de
beesten aen d'ander sijde van t geberchte laten blijven, ick verhaelde hem alle
gelegentheyt ende hij is weder terugh gegaen; ick ben met drien daer gebleven om
haer wat uyt te vragen; dewijle wij hier saten quam de Soaqua bij ons die den 10e
verleden van ons gegaen was en hadde de andere gewaerschout van ons compste.

13e dito
13e dito is Pieter Cruythoff bij mij gecomen met de beesten ende wij sijn nogh 1½
mijl verder langs de rivier gegaen, die al noort is streckende.

14e dito
14e dito hebben wij stil gelegen om onse beesten te laten rusten, ende dewijle wij
stil lagen hebben ons volcq maghtigh veel vis gevangen ende des namiddaghs sijn
3 Soaquas bij ons gecomen. Wij vraeghden haer nae den Soaqua die met ons gecomen
was; sij seyden dat hij nae de Namaquas gegaen was, hij soude morgen wedercomen,
ick gaff haer broot te eeten en yder een stuck taback; sij seyden dat de Namaquas
geseyt hadden dat sij ons schapen wilden geven als wij daer quamen, dan souden sij
ons sien te vatten met alle man en slaen ons doot; wij seyden wij hadden daer geen
vrees voor; sij aten 'wat en scheyden soo van ons, ende ick Pieter Meerhoff, heb mijn
snaphaen genomen en ben een weynich langs de rivier gegaen om een vogel te
schieten, soo heb ick een levendigh monster vernomen met 3 hooffden, gelijcq drie
kattenhooffden en hadt drie lange staerten in 't water uytcomende niet wetende wat
het voor een gedierte is geweest.1)

15e dito
15e dito weder opgepackt en sijn de rivier gevolght die al noort loopt, passeerden
onderwegen veel Soaqua huysen die al ledigh stonden, marcheerden 2½ mijl, doen
hebben wij wat gerust, ondertusschen sijn 12 Soaquas bij ons gecomen, brachten 5
a 6 dassen en een weynigh honingh, die ons volck reuylde voor taback, een uur gerust
hebbende, is onse Soaqua weergecomen en seyde dat hij de Namaquas gesien hadt,
begeerde dat wij onse beloffte aen hem gedaen souden voldoen; hij meende ons met
bedrogh aen te gaen, maer ick seyde als wij de Namaquas sagen soude hij t hebben;
hier maeckte hij ons veel leugenen wijs, ick cost het voor de waerheyt niet geloven;
hij seyde dat de Namaquas hem hadden vernomen, hadden nae hem geweest met
hasagayen en hij ontliep haer; wij costen hem
1) Vermoedelik spreekt Van Meerhoff hier jagerlatijn!

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686

53
niet verder met ons crijgen, nogh niemant van de andere, al wat wij haer oock
belooffden: de Namaquas souden haer doot slaen, was altijt haer antwoort. Wij hebben
opgepackt en sijn voortgegaen langs de revier ende sij sijn weder teruggegaen, naedat
wij verstaen costen, soo wouden sij ons niet gaerne bij de Namaquas hebben,
marcheerden tot aen een morassische rivier, spruyt west van ons uyt t geberchte en
loopt in de Oliphantsrivier, daer hebben wij gerust; gemarcheert 2½ mijl.

Den 16e
Den 16e weer opgepackt en sijn de rivier gevolght nogh al noort; wij hadden dien
dagh een heele moeyelijcke wegh, want de bergen loopen hier dight aen malcander
op beyde de sijden van de rivier, soodat hier qualijck te passeren was met onse
beesten; omtrent 1½ mijl gemarcheert, sijn wij op de hooghte gecomen, daer wij
d'ander reys het vuur sagen, 't welck de Soaquas seyden de Namaquas te sijn; wij
verlieten hier de Oliphantsrivier en sijn tusschen het geberchte N.W. gegaen, ½ mijl
de coers gegaen, hebben wij de beesten gerust, 2 mijlen gemarcheert, ondertusschen
dat de beesten rusten, hebben wij overal in t geberchte lopen soecken off wij daerdoor
costen comen, hebben de rest van den dagh lopen soecken eer wij een bequaeme
passagie vonden voor de beesten, want noordelijcq woude ick niet verder gaen, want
ick wist wel, dat wij daer niet opdoen souden, want wij costen anders niet sien dan
groote geberghte en naer het west wist ick wel dat daer vlack landt was, soo ick voor
desen gesien hadt van een hoogh geberghte.

17e dito
17e dito weder opgepackt, en sijn N. west gegaen tusschen het hoogh geberghte,
volgden de oliphantspaden, anders had het onmogelijck geweest om te passeeren
met beesten; marcheerden 4 mijlen.

18e dito
18e dito weer opgepackt en sijn N.W. gegaen, gecomen in een valey tussen tgeberghte,
begosten daer uytcompst te sien: sagen daer vlack landt; tusschen W. en N. kosten
wij geen bergen meer sien, marcheerden omtrent 3 mijlen, quaemen aen een crael
daer de Namaquas mochten 3 a 4 weecken gelegen hebben ende sijn daer blijven
rusten. Wij hebben de rest van den dagh van d'een bergh op d'ander geloopen, om
te sien off wij se gewaer konden worden, vernamen haer niet; sagen overal oude
cralen bij cralen daer sij gelegen hadden met meenighte van beesten ende schapen,
tegen den avondt word daer een vuur aengestoocken W.Z.W. van ons op een bergh.
Ick Pieter van Meerhoff hebbe bij mij genomen onse twee Hottentoos en sijn daer
nae toe gegaen, halff weegh van 't geberghte ge-
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comen sijnde begost Donckeman te roepen: ‘Mr. Pieter, Namaqua,’ ick sagh omhoogh,
telden 23 stucx, die op de clippen stonden en sagen nae ons; ick gingh nogh wat
hooger, ende onse Hottentoos worden soo vervaert, die ick bij mij hadt; sij namen
haer schoenen van haer voeten en wouden weer terughloopen, seyden ‘Namaqua
boeba kros moscoqua’;1) ick nam mijn verrekijker om te sien off het soo waer, ick
sagh dat sij gewapent waeren met drooge huyden en hadden een vel op haer slincker
arm hangen, pijl ende boogh op haer scholderen ende in yder handt een hasagay; ick
gaff mijn Hottentoos goede woorden en seyde: sij souden niet vervaert wesen,
Namaqua soude ons niet doen, ick belooffde haer wat, sij souden met mij gaen, en
soo ver als dat sij niet en wouden, soo soude ick het mijn Heer seggen, als ick aen
de Caep quam; sij kosten van bangheid haest niet een woort spreecken doen ick sulcx
seyde; eyndelijck soo sijn sij met mij gegaen; boven gecomen sijnde costen wij haer
niet gewaer worden waer sij in de klippen waeren geloopen, ick liet onse Hottentoos
roepen: sij souden bij ons comen: wij souden haar taback, coraelen en bras2) geven,
maer sij gaven ons geen antwoort; ick wachte daer een halff uyr op een bergh, meynde
sij souden bij mij comen, ick cost niet langer wachten want den avont overviel mij,
soodat het heel doncker was, doen ick weder bij ons volcq quam; wij verhoopten sij
souden wel des anderen daeghs bij ons comen soo sij bij ons wouden wesen.

19e dito
19e dito hebben wij goetgevonden die voormiddagh stil te leggen, verhoopten dat
sij souden bij ons comen, gelijcq sij seden; omtrent 10 uyren denselven voormiddagh
sijn wij se gewaer geworden, daer sij des avonts te vooren geweest hadden, sij
quaemen wat aff, begosten te roepen dat sij bij ons souden comen, wij waren niet
quaet; sij quaemen een weynigh aff, doen riepen sij weder aen, sij quamen eyntelijcq
met haer 7 omtrent een musquetschoot van ons, de andere bleven in 't bosch sitten,
ick liet onse Hottentoos haer te gemoet gaen; de Namaquas gingen sitten aen de eene
sijt van een moras en

1) Namaqua ossen schild, boos (gevaarlik).
boeba = rund. (A. D. 3 Nov. 1652.)
kros = mantel, schild.
moscoqua = kwaad, gevaarlik. De Hollanders spraken het ‘moeske’ uit. Toen Pieter de Neyn
aan de Kaap was vroeg hij de Hottentotten naar hun godsdienst. Donder verklaarden ze
daardoor dat ‘een groote Kapitein’ boven in de lucht als hij ‘moeske’ quaad was, 't welk seer
verstoord is, dat hij het dan liet donderen.’ P. de Neijn. Lusthof der Huwelijken. Amst. 1697.
bl. 222.
2) Koper. Het Engelse woord was bij de inboorlingen al bekend vóór 1652. Zie hierboven bl.
13, noot 4.
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onse Hottentoos aen d'ander sijde riepen malcander langh toe eer sij dorsten bij ons
comen; op het lest quamen sij over, soo heb ick Pieter van Meerhoff een pijp taback
in mijn mont genomen en sijn deselve te gemoet gegaen om te sien off sij oock eenige
kennis van taback hadden; bij haer gecomen wesende quam datelijck een van haer
die mij de pijp uyt de mont nam begost te roocken, die hadt meer bij de Caepse
Hottentoos geweest; ick deed haer geleyt tot de plaats daer sij lagen, ik liet
Donckeman vragen off het capiteyns waren omdat sij soo costelijcq versien war en
gelijcq hiernaer breder gementioneert; Donckeman vraeghde aen een van de slechtste
wie de coninck van de Namaquas was; hij worde mij gewesen doch was kenbaer
genoegh, want is een man gelijcq een reus, veel grooter als Cattibou de grootste slaeff
die aen Compies schuyr leydt; wij gaven haer datelijck wat broot, sij aten daer lustigh
van; doen sij gegetenhadden, heb ick yder een schoone pijp met taback gegeven, sij
wouden wel roocken, maer de meeste part costen niet, den coninck in plaets van na
hem te trecken blies van hem aff, nam sijn pijp tot 4 a 5 reyzen en wees hij soude
nae hem trecken, hij begost te leeren, sij leerden alle te samen deweyl wij hier waeren,
soowel mans als vrouwen, dat sij geck na den tabacq begosten te worden. Wij lieten
den coninck al ons dingen sien, twelck hem wel aenstont, pricipael de stocken ende
taback, ick vereerde den coninck een France hoetbandt, met eenige France coraelen
en sijn soon een vergulde kettingh, dat sij beleeffdelijck aennamen; den coninck liet
ons seggen wij souden morgen aen sijn huys comen, twelk ½ dagh reysens daer
vandaen lagh; wij begeerden dat daer een off twee van sijn volck bij ons mochte
blijven om ons het reghte padt te wijsen, waerop hij antwoorde: jae, ende liet daer 2
blijven; de coninck woude vertrecken; doen hij bij dat ander volcq quam die in 't bos
saten, heefft er nogh 2 affgestuyrt ende sijn met haer vieren bij ons gebleven tot des
anderen daechs.

20e dito
20e dito opgepackt om na des coninghs huys te gaen, ons coers W. genomen over
den rugh van een klipachtigh geberchte, ende over t selve gecomen wesende hebben
wij ons coers Z.W. gestelt, 2 a 3 santduynen over gepasseert hadden, quamen wij in
een santachtige valey, daer sij met haer crael lagen; doen wij haer crael begosten te
naderen is den coninck ons tegemoet gecomen met sijn 3 soons, die al soo cloeck
van stature sijn als haer vader; sij wesen ons aen een plaets ter sijden haer crael daar
wij leggen souden, soo hebben wij ons leger neergeslagen bij twee groote klippen,
wij packten ons goet
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op malcander, lieten ons beesten gaen eten, dogh daer was weynigh gras, want sij
hebben een machtige groote quantiteyt beesten; wij gaven de 4 die ons het padt
gewesen hadden yder een bosjen coralen met een stuck taback, de coningh bij ons
sittende met sijn soons en drie capiteyns, wij vereerden haer yder een kettingh van
de France coralen tot welcompst, die sij heel beleeffdelijck aennamen ende ick gaff
de coninck een soopjen brandewijn, den coninck liet datelijck een jongh vet kalff
halen ende sijn soons lieten oock een schaep haelen, sij lieten ons seggen dat sij ons
die vereerden, en lieten oock seggen ons volck soude daer lustigh op aen eeten, als
die op waren, souden wij meer crijgen: wij wouden het ten eersten voor niet niet
aennemen, vereerden haer nogh een stock cooper, een bosjen roode coralen met een
stuck taback, daarmede sijn se in haer crael gegaen; doen ick wat gerust had ben ick
Pieter van Meerhoff in haer leger gegaen, de coninck liet mij seggen ick soude in
sijn huys comen, ick gingh met hem; doen ick in sijn huys quam breyde hij datelijck
een schoone bereyde huyt1) neer, daer ick op moest gaen sitten, de huyt was soo sacht
alsoff het laaken had geweest; de coninckliet een groote houte kan met soete melck
comen daer hij mij meede tracteerde; den coninck vereerde ick nogh eenige France
coralen, die hij heel beleeffdelijck aennam; sij hongen se al dadelijck om haer hals;
ick kreegh mijn tabacksdoos voor den dagh en liet se taback roocken ende ick liet
den coninck seggen door onsen tolck: dat dit allemaal maer een proeff was, maer
aen de Caep was van alles genoegh wat hij mocht begeeren, als hij daer comen woude;
hij liet mijn seggen, dat hij ditmaal niet cost comen: hij moste eerst slagh leveren
met Oedasoa offte vreede maecken, oock waeren der eenige Soaquas, die most hij
aen een kant helpen, dan soude hij na de Caep comen; ick versocht dat daer eenige
van sijn volcq met ons mochten gaen, wij souden een Duytsman in de plaets soo
langh laeten hier blijven, totdat wij se weder brachten, den Duytsen capiteyn sou
desen geven wat sij hebben wouden, als hij se maer sagh; hij antwoorde dat hij ditmael
geen volcq kost van hem laeten gaen, want hij hadde voor de Soaquas op te soecken.
Tegen den avondt bracht den conincx soon nogh een schaep met een jongen bock,
die wij aennemen mosten; vereerden haer weder yder een stock cooper met een stuck
tabacq; de meesten tijt van de middagh heefft den coninck bij ons geseeten, ende wij
tracteerden haer met broot, schapenvleys ende

1) Kolbe, Op. cit. II bl. 79-82 behandelt uitvoerig de bewerking die de vellen ondergaan: ‘Van
der Hottentotten .... Bontwerkers handwerk.’
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taback; tegen den avondt liet den coninck een triumph blasen, daer ick bij stont, op
dese manier, te weten: sij stelden haer wel 1 a 200 kloecke persoonen in 't ront in
een ronde ringh, hadden elck een hol riet in de handt, sommige waeren langh,
sommige kort, andere dick, andere dun ende een stont daer in 't midden met een lange
stock, die songh, de andre bliesen in de rieten en dansten in 't rond, deden veel schoone
actien met haer voeten, de vrouwen dansten rontsom den ringh, het gaff soo een
geluyt, off men basuynen hadde hooren blasen; den coningh sadt een stuck weegs
daer van daen op sijn stoel, de stoel is een rondt hout, 3 a 4 vinger dick, heerlijcq
met coopere coraelen beset, die dragen sij gemeenlijck mede waer sij gaen. Dit spel
duyrde omtrent 2 uyren met allerhande dansen, doen scheyden sij uyt, de coninck
gingh met mij naer onse plaets, daer roockte hij oock een pijp taback off twee, ende
begost doncker te worden, scheiden hier van ons en ginck na huys, sij begosten weer
te blasen in haer instrumenten, dat duyrde tot 3 a 4 uyren in den avont, daermede
hebben sij gerust; volcht de
Memorie ban haer gelegentheben ende maniere van cleebing &a.
Vooreerst daer den coningh huyshout hebben sij haer leger gemaeckt gelijcq de
Hottentoos aan de Caep, hare huysen sijn oocq met matjens gedeckt, daer staen 73
huysen in 't ront, buyten deselve crael staen drie huysen ende die daerin woonen,
hebben geen beesten, sij sijn gelijck posten, die van d' eene crael nae d' ander loopen
waer de coninck haer stuyren wil; haer huysraedt sijn groote pullen van een heel hout
uytgeholt, boven met enge halsen, oock hebben sij calbassen, daer 20 a 30 mengel
nat in magh, die diep in 't landt groeyen, daer vergaeren sij haer melck in en sij karnen
haer booter oock in de houte pullen; de coninck is genaempt Akembie, is een man
van gissinge out omtrent 60 a 70 jaeren, als hij spreeckt soo spreeckt hij met heel
bedachte redenen; haer dracht sijn allerley schoone bereyde vellen, als tijgers-,
luipaerts- ende dassenvellen, heel treffelijck bereyt en met coopere cooraelen heerlijck
versiert; sij hebben hair op 't hoofft gelijck de Hottentoos aen de Caep, maer sommige
hebben locken soo langh als een Duytsman, deselve locken hebben sij gans vol copere
coraelen geregen, dat hanght haer hoofft rontom; aen haer hals hebben sij kettinghs
die 15 a 16 mael om gaen, veel hebben ronde coopere plaeten onder aen de kettingh
hangen, aen haer armen hebben sij veel yvore ringen en coopere ringen onder
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malcander; om haer middel hebben sij kettinghs van cooper ende ijsere coraelen
onder malcander, die wel 30 a 40 mael om haer lyff gaen; voor haer schamelheyt
hebben yder een yvoren plaet hangen,1) aen beyde haer beenen hebben sij gevlochte
riemen met coralen beset; sij sijn omtrent 330 kloecke persoonen en 400 wijven ende
kinders, sij erneren haer meest van haer bestiael, haer koebeesten, die sij in de crael
hebben sijn omtrent 4000 en wel 3000 schapen, sij gaen oock veel op de jacht soo
men aen haer vellen sien; sij arbeyden anders niet dan in cooper ende ijser, daer sij
heel nette coraelen ende kettinghen van maecken, sij bereyden oock treffelijcke
huyden ende vellen; als sij ten oorlogh trecken hebben sij schilden van dubbelde
ossenhuyden, die droogh sijn; die schilden sijn soo groot, dat sij daer heel voor
schuylen connen; haer geweer sijn hasegayen, pijl en boogh; sij sijn heel vrundelijck
tegen onse natie, oock sijn sij gansch trou, soodat sij anders niet van haer vernomen
hebben dan alle vruntschap. T welck is hetgeen dat ick van deese natie hebbe connen
vernemen; van wegen het landt, dat is anders niet dan zantduynen met kreupelbosch
en doorens begroeyt; hier ende daer is een valey, daer sij haer onthouden, dieper in
't landt vertrouw ick wel dat het goedt landt sal wesen; dat sij nu hier leggen, dat is
om des oorloghs wil.

21e dito
21e dito heefft de coninck opgebroocken en is vertrocken een uyr gaens van daer
O.Z.O. van ons, daer is hij weder blijven leggen, dat sij om 't gras deden dat daer
soo weynigh voor de beesten was; des namiddachs liet den coningh ons een jongh
osjen brengen ende liet ons seggen dat hij mij en Cruytthoff dat schonck; wij vereerden
hem 6 stocken cooper ende een stuck taback.

22e dito
22e dito hebben wij opgepackt nae haer corael te gaen om ons affscheyt te nemen
van den coningh; aan de corael gecomen sijnde, quamen sijn soons ons te gemoet
en wees ons waer wij leggen souden. Wij ontladen onse beesten ende lieten se wat
rusten, ondertusschen lieten wij de coningh bij ons haelen met sijn soons en vier
capiteyns, vereerden haer te samen over de 50 hart broot ende yder een va-

1) Zulk een plaat is te zien op de afbeelding van ‘Karmoeb. Groote Namaquas Hottentotts
Captein’ in de Gordonverzameling, Rijks Prentenkabinet, Amsterdam. Een dezer platen werd
aan Heren Bewindhebbers gezonden, ook een ivoren armring:
Kol. Arch. No. 3973. - ƒ. 2. No. 38. ‘ijvore plaet soo die bij de Namaquas voor de mans
schaemte gedragen werden.’ No. 39. ‘ijvore armringh die deselve aen [de] Linckerarm
draegen.’ Een opgezette zebrakop zond men ook: No. 42. ‘een opgevult paertshooft,’ een
leverantie door de Sonqua (Zie hierboven bl. 42).
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dem taback met pijpen daerbij en het overschot van t cooper daer sij machtigh op
vlamden, een van des conings soons hadde beyde sijn ooren uytgescheurdt, hechte
deselve aen malcander en oock een van de capiteyns, waarover sij mij seer beminden,
ick most belooven, dat ick metten eersten weder bij haer most comen; ick hadde een
fijne lakense slaepmuts die de coningh machtigh behaeghde, begeerde se van mij,
ick schonck se hem, doen sijn soons dat sagen wouden sij der oock elck een hebben;
wij maeckten datelijcq 3 a 4 stucx van de blaauwe cleetjens die wij hadden en hebben
haer yder een gegeven, maar sij hadden machtigh sin in de roo mutsen; daer waeren
eenige van ons volck die roode mutsen hadden, ick deed se haer geven en ick
belooffde haer betalingh als wij aen de Caep quamen; de muts die de coningh van
mijn creegh wees hij mijn dat hij se met coraelen rontsom woude behangen. Wij
namen ons affscheyt, packten onse beesten om weder na huys te reysen, de coningh
gingh met ons met sijn capiteyns wel een groot mijl ende wesen ons waer wij best
door het geberchte conden comen, naemen ons coers recht oost van haer crael tot
aen een kleyne revier, daer rusten wij, ick tracteerde haer nogh met broot en
schapenvleys, taback en een soopie brandewijn; ½ uyr voor den avont scheyden sij
van ons, sij hadden het geberchte in brandt laten steecken des daegs te vooren, omdat
sij bequaemelijck daerdoor souden connen drijven met haer beesten; de brandt begost
omlaegh te comen ende brande soo machtigh sterck, dat wij des nachts omtrent een
uyr mosten oppacken, marcheerden een groot uyr gaens eer wij het vuur verbij
quaemen, ontpackten ons beesten weer en sijn op het affgebrande gebleven, dat den
dagh aenquam.

23en
23en weer opgepackt en sijn recht oost tusschen t geberchte gegaen, wij quaemen in
een valey, daer wij rusten, gemarcheert 1½ mijl, dewijl wij hier rusten sijn sij hier
in de valey met haer beesten gecomen, sloeghen haere huysen neer omtrent ¼ uyr
van ons; doen wij wat gerust hadden packten wij weer op en sijn nogh al oost gegaen;
omtrent ½ uyr veranderden wij ons cours en sijn Z.O. gegaen ½ mijl, doen
veranderden wij ons cours weer en sijn recht oost gegaen omtrent ½ mijl; quamen
doen weder aen de Oliphantsrivier, daer wij rusten; gemarcheert 2½ mijl.

24en
24en weer opgepackt, ons coers Z. genomen langs de Oliphantsrivier omtrent ½ mijl
gemarcheert, sijn wij de riviere over gepasseert, want de Soaquas hadden al t gras
op dees sij affgebrandt, naedat wij de rivier gepasseert hadden sijn wij nogh al zuyt
gegaen tot onse oude plaets, daer ick de eerste reys lagh doen Jan Danckaert van
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mijn aff was1), daer hebben wij gerust; gemarcheert 3 mijlen. Wij waren genootsaeckt
in 2 a 3 dagen hier stil te blijven om onse beesten te laeten rusten, want sij waeren
soo affgedreven in t geberchte dat sij niet langer voort kosten.

25e en 26e dito
25e en 26e dito hebben wij oock stil gelegen.

27e dito
27e dito hebben wij opgepackt en sijn de rivier gevolcht, marcheerden tot aen een
plaets daer de oliphanten over de revier gaen; daer sijn wij weer gepasseert, ons cours
al zuytwaert, marcheerden omtrent 2½ mijl, daer hebben wij gerust; naedat wij wat
gerust hadden hebben wij weer opgepackt, marcheerden tegen de clooff over, daer
het padt over het geberchte gaet daer wij rusten, hadden gemarcheert 2½ mijl.

28en dito
28en dito weer opgepackt, ons cours N.W. genomen over het geberchte ende hetselve
gemarcheert sijnde quamen wij aen een moye valey daer wij rusten; gemarcheert 2
groote mijlen; hier cregen wij het casteel Riebeeck weer te sien Z.Z.W. van ons;
naedat wij wat gerust hadden, hebben weer opgepackt, ons coers recht Z. waert
genomen tot aen een schoone valey aen de Z.W. hoeck van 't casteel Meerhoff, daer
sijn wij denselven nacht gebleven, gemarcheert 2 mijlen.

Primo Meert
Primo Meert weder opgepackt ende ons cours nogh al Z. waert genomen, marcheerden
omtrent 2 mijlen, doen hebben wij ons cours verandert en sijn Z.O. gegaen tot aen
een valey dicht onder t geberchte, daar wij rusten; gemarcheert 3 mijlen. Dewijle wij
hier rusten heb ick Matthijs Huybrechts ader gelaeten, die hem niet wel bevondt; wij
sijn de rest van den dagh daer gebleven.

2e Meert
2e Meert weer opgepackt, ons coers al zuyt genomen, marcheerden tot aen een moye
valey daer sij rusten, gemarcheert 3 mijlen; daer heb ick, Pieter van Meerhoff, een
hertebeest geschooten, naedat wij wat gerust en het hartevlees ingezouten hebben,
1) Zie hierboven bl. 44.
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wederom opgepackt, ons cours al zuyt genomen marcheerden tot aen een moye valey,
daer hebben wij gerust; gemarcheert 3 mijlen.

3e dito
3e dito weer opgepackt met regenachtigh weer, ons cours stellende al Z. waert recht
op de Blocxbergh aen, marcheerden tot aen een moye valey met een schoone loopende
riviere, daer wij rusten, hebben wij weder opgepackt, ons cours nogh al Z. waert
genomen, omtrent 2 mijlen gemarcheert, veranderde ick ons coers en sijn Z.Z.W.
gegaen tot aen het padt dat door het moras gaet hetwelck is
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spruytende ter zijden den Blocxberg, daer sijn wij dien nacht gebleven, gemarcheert
drie mijlen.

4e dito
4e dito weer opgepackt, ons cours al zuytwaert omtrent 1½ mijl; doen veranderde
ick ons cours, liet de Blocxbergh O. van ons, sijn Z.Z.W. gegaen, recht op het casteel
Riebeeck aen, nogh 1 mijl dese cours gemarcheert, quamen wij aen de cleyne
berghrivier daer wij rusten; gemarcheert 2½ mijl. Wij sagen onder weegen 23 schoone
peerden bij malcander; dewijl wij hier rusten heb ick Frans Martens ader gelaeten,
die hem niet wel bevondt. Naedat wij wat gerust hadden, hebben wij weer opgepackt,
ons cours nogh al Z.Z.W. genomen, marcheerden tot aen de groote berghrivier, daer
wij rusten, gemarcheert een mijl.

5e dito
5e dito des achtermiddags omtrent 2 uyren opgepackt, ons coers nogh al Z.Z.W.,
marcheerden tot aen de oosthoeck van 't casteel Riebeeck daer wij rusten, gemarcheert
omtrent 3 mijlen.

6e dito
6e dito weer opgepackt ons cours Z.W. genomen tot op den rugh aen de Z.O. hoeck
van t casteel Riebeeck, daer cregen wij de Taeffelbergh weer te sien Z.Z.W. van ons,
doen veranderden wij ons cours en sijn W.Z.W. gegaen omtrent ½ mijl, tot aen een
cleyne rivier aen de W.Z.W. hoeck van het casteel Riebeeck, daer wij rusten, ende
gemarcheert 1½ mijl.

7e dito
7e dito wij met ons beesten stil gelegen.

8e dito
8e dito weer opgepackt, ons cours Z.Z.W. genomen tot aen een drooge rivier,
bequamen dogh sooveel water als wij van doen hadden, daer wij rusten: gemarcheert
3 mijlen. Nadat wij wat gerust hadden, hebben wij weder opgepackt ons coers Z.W.
genomen, marcheerden tot aen een morassige rivier daer wij rusten, gemarcheert
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anderhalff mijl. Hier sagen wij 15 schoone paerden, die hier gedroncken hadden;
soo ras sij ons sagen liepen sij nae't geberchte.

9e dito
9e dito weer opgepackt ons coers Z. waert genomen, marcheerden tot aen de
Mosselbanck, daer wij rusten, gemarcheert omtrent 3 mijlen.
Naedat wij wat gerust hadden hebben wij weder opgepackt, ons coers Z.W.
genomen, wij waren genootsaeckt een van ons draeghossen achter te laten, die niet
meer voort cost, marcheerden tot aen een cleyn brock water, daer wij rusten,
gemarcheert 1½ mijl. Naedat wij wat gerust hadden hebben wij weder opgepackt,
ons coers Z.Z.W. genomen recht op de bracke rivier aen, marcheerden tot aen 't
wachthuys Keert de Koe, daer sijn wij dien nacht gebleven, gemarcheert omtrent 3
à 4 mijlen.
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10e dito
10e dito weer opgepackt, ons cours recht na t fort de Goede Hoope genomen.
De reys is begonnen den 30 January ende volbracht
den 11e Meert van U E onderdanighen dienaer
(Was geteykent) PIETER MEERHOFF.

[Vredesonderhandelingen]
+

Mondeling werd het reisverhaal nog toegelicht: ingeval Oedasoa ‘met d' onse daer
comende’ twee of drie onderhandelaars zond om vrede met de Namaqua te sluiten, +Vredesonderhandelingen.
dan zou Akembie tot vrede welgezind zijn. Achter hen zou een volk wonen ‘dat se
Bryckje1) noemden.’
Elk der dertien ‘lantreysers’ kreeg als beloning bij resolutie van 17 Maart 1661
zes realen van achten. Voor de bok werd ƒ 3, voor de jonge os ƒ 12 hun betaald,2)
terwijl Cruythoff dubbele betaling ontving over de reisdagen.
+
Oedasoa had niet veel lust om enkelen van zijn volk naar het Noorden te zenden,
en Pieter van Meerhoff ging hem bezoeken ‘om over de saecken van de Namaquas +Pieter van Meerhoff's
landtocht.
te spreecken.’3)
Oedasoa kwam met zijn secunde Koukosoa en ‘eenige outsten’ en de eerste zoon
‘van de Caepmans overste’ naar het Fort. Hij hoorde er hoe de Nederlanders hem,
hun ‘g'allieerden vrunt’ als bemiddelaars tot vrede wilden dienen. Maar hij was van
mening dat de Cochoqua verbonden met de Goringhaiqua sterker waren dan de
Namaqua die ‘wel sterck van bestiael’ waren, maar in aantal weerbare mannen in de
minderheid. Gonnoma alleen had al 6 à 8000 man onder zich.
Als Oedasoa dan niet mannen naar de Namaqua wilde zenden, zou men trachten
Namaqua naar het Fort te brengen. Terstond zou een nieuwe expeditie naar Akembie
teruggaan onder leiding van Pieter van Meerhoff, daar hij ‘seer wel met dit volck
weet om te gaen.’ ‘8 persoonen meest van de laetste liefhebbers’ zouden meegaan.4)

1) Briqua, zoals de Korana de Batlapin noemden. Stow. Op. cit. p. 434. Dapper. Op. cit. ƒ. 635
spreekt van ‘Brygoudys.’ De Beetsjoeanen zijn ermee bedoeld. Reeds in 1681 hadden
Namaqua, die aan het Kasteel kwamen, twee volken vermeld: ‘de Bri- en Griquas genaamt.’
D. 22 Des. 1681.
2) Volgens de Artikelbrief van 1634, Vijffde Titul, art. 61.
3) D. 15 Maart 1661.
4) Res. 17 Maart 1661. De blanke tochtgenoten waren:
Pieter van Meerhoff van Kopenhagen.
Johannes Dorhagen van Gronau.
Johannes van Asschen van Brussel.
Frans Martensz. van St. Antheunis.
Christiaen van Kerckhoven.
Jan Jansz. Wit van Witmont.
Bartholomeus Rudolphus van tWeert.
Lourens Jansz. van Delft.
Pelagius Weckerlyn van Cosnits.
Van Meerhoff huwde later de Hottenlotse tolkin Eva.
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Toch bedacht Oedasoa zich nog en 3 Cochoqua gingen mee ‘om sijn vreede aen te
bieden.’
21 Maart 1661 vertrok het gezelschap met geschenken voor ‘den coningh,’ zijn
drie zoons en drie ‘capiteyns.’ Als tolken gingen mee de Hottentoos Jan Koninkey
en Tousabe. Drie draag-ossen vervoerden de goederen. Van Meerhoff moest met een
toetssteentje nagaan of er ook soms goud was bij de cieraden der Namaquas.
Deze landreis slaagde uitstekend. Niet alleen kwam er vrede tussen Namaqua en
Cochoqua, terwijl ook de Sonqua ‘offte t Berghvolck’ werden opgenomen in het
verdrag, maar ook hernieuwde men de kennis met de Chariguriqua.
Verkort vermeldt Van Meerhoff's: ‘Aenteyckeninge’ het volgende:
De op 21 Maart begonnen tocht ging over de ‘Brakke rivier,’ langs de
‘Tijgerbergen’, naar ‘de Mosselbanck,’ ‘Riebeecks Casteel’, ‘de Grote Bergrivier’
en ‘de Kleine Bergrivier’ Daar sprak men enkele Hottentotten van Gonnemoa, die
vertelden dat in een gevecht tussen Sonqua en Namaqua de laatste de verliezende
partij waren. De bedoeling van het bericht was duidelik. In N.N.O. richting bereikte
men ‘de Blocxberg’ en ‘Meerhoff's Casteel’. Daar liepen 's nachts renosters langs
het vee; de schildwacht, menend dat er leeuwen waren, loste een schot; ‘sijn
cruythoorn raeckte in den brandt, soodat hij sijnen eenen arm en hand gansch
verbrandde.’ Toen ging men naar de Oliphantsrivier en zag men de Tafelberg in het
Z.Z.W. Een der Sonqua aan de overzijde zwom over de rivier en ried verder trekken
af. Langs olifantspaden kwam men ‘in de valey daer te vooren in onse jongste tocht
van de Namaquas scheyden.’ De mest der Namaqua-beesten diende als spoor ‘anders
was 't onmogelijck die passagie te vinden’ tussen de hoge bergen. De Oliphantsrivier
volgend trof men twee Sonqua aan. Toen bleek de onbetrouwbaarheid der tolken:
toen op het bericht dat de Namaqua ver weggetrokken waren gevraagd werd ‘off
daeromtrent geen ander natie van eenigh volck was,’ weigerde de tolk om dit te
vertalen en belette de Sonqua om berichten te geven. Men trof Chariguriqua aan, die
wegens de aanstaande regentijd geen lust hadden om naar de Kaap te trekken. Dit
volk had oorlog gevoerd met Oedasoa en alle beesten verloren. Het was bevriend
met de Namaqua, die Oedasoa wilden beoorlogen ter wille der Chariguriqua, maar
men had het ‘soo verde gebracht dat de vreede gemaeckt en geslooten is.’ Geschenken
gaf men, ook ter overhandiging aan Akembie. ‘Nae 't slot van vreede tracteerden sij
[= de Chariguriqua] de ambassadeurs van Oedasoa seer lustigh en waren seer vrolijck
met den anderen. Ick schonck den capiteyn met brandewijn dat hij droncken wierde,
vraechde haer van wie sij al 't cooper ende ijser creegen, daer sij haer coraelen van
maeckten; seyden van de Coboquas; vraechde verders hoe verde sij van deselve
afflagen, seyden omtrent 1 maent reysens; dese Coboquas sijn meede Hottentoos,
maer vallen wat swarter als de-
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se.’1) Sonqua kwamen dassen aanbieden voor tabak en vrede werd bewerkt tussen
Sonqua en Oedasoa's volk. De Sonqua beloofden na de regentijd naar de Kaap te
komen met honing en olifantstanden, die ze in overvloed hadden en ‘die sij aen de
Cobonas voor desen hebben verhandelt ende de Cobonas deselve wederom aen de
Portugesen negotieren.’ Op een avond bij een hevige donderbui kwam een wild
gedierte bij de beesten; Van Meerhoff vuurde zijn snaphaan af, die sprong, maar hij
kwam er ‘sonder groote quetsuur’ af, ‘als eenlyck mijn duym die in stucken raeckte;
dancke Godt voor de genadige affcompst.’ Verder viel op de terugreis niets belangrijks
voor.
De tocht was ‘vrij moeyelycker als de voorige.... gevallen, als hebbende 6 daagen
verder gereyst ende veel slijtagie aen cleederen &a geleden.’ Elk ‘lantreyser’ kreeg
vier rijksdaalders contant benevens de waarde der te goed gehouden brandewijn. De
leider kreeg dubbele gage. Ook de Hottentotten, die mee geweest waren, werden
beloond.

[Voorbereiding van Pieter Everaert's landtocht]
+

Met de Namaqua was afgesproken, dat in het eerstvolgende gunstige jaargetijde,
als ‘de wegen beginnen bequaem te worden,’ men elkaar zou ontmoeten ‘omtrent +Voorbereiding van Pieter
Everaert's landtocht.
60 a 70 mijlen van hier.’ Bij resolutie van 10 November 1661 droeg de Raad
sergeant Pieter Everaert2) op om als ‘opperhooft van de lantreysers’ naar de Namaqua
te gaan. Hij was ‘hooft van de militie alhier,’ had zitting in de Raad gehad, zodat
verwacht werd dat hij ‘alles na Compies maximen beeter als een minder sal betrachten
ende eer soeken in te leggen.’ Van Meerhoff, die nu al tweemaal de tocht had gedaan,
eens als tweede persoon en eens als leider zou nu weer als secunde meegaan. De
‘scribent Cornelis de Cretser’ zou het joernaal houden.3) De meegegeven ‘Memorie
voor den sargeant Pieter Everaerts’4) bevat niets wat niet bij vorige tochten aan de
‘lantreysers’ was voorgehouden. Inmiddels bezocht Van Riebeeck met een gevolg
van twintig ruiters de Saldanhars die onder Oedasoa en Gonnomoa in de buurt waren;
‘dese verthoninge van ruytermacht’ diende ‘expres opdat sijlieden, siende dat men
soo schielijck daermede overal can wesen, te minder dencken mochten om eenigh
quaet op onse lantreysers voor te nemen, maer ter contrarie deselve overal hulp ende
accommodatie te bewijsen.’5) Hoe de Hottentotten elkaar vijandig waren bleek uit
het verzoek van de overste van de Gorachouqua Choro-

1) Inderdaad werden de Kaffers bedoeld, dus een volk niet behorend tot de Hottentotten.
2) Pieter Everardt van Cruybaert. Resol. 2 Mei 1662. Hij stierf als vaandrig 16 Maart 1664.
3) Tochtgenoten waren: Jan Dorhagen, Jan Baptist, Pelagius Weckerlijn, Pieter Roman, Lourens
Jansz., Bartbolomeus Rudolphs, Coenraet Schatman, ‘verleden jaer op deselve tocht mede
uytgeweest,’ en de adelborsten Jan Bartelsz. van Steenbergen, Hendrick Hagens van Lochum,
en Jan Hendricxs de Vries van Leeuwarden. De Cretzer klom op tot secunde, doodde bij
ongeluk iemand, vluchtte naar Europa, werd in eer hersteld en herbenoemd tot secunde, en
geraakte in handen van zeerovers op de uitreis naar de Kaap.
4) Kol. Arch. No. 3974 (niet genummerd).
5) D. 18 Nov. 1661.
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met genaamd,1) ‘dat men haer doch wilde beschermen voor de Cochoquas offte
Saldanhars’ die hen herhaaldelik lastig vielen zodat ze vreesden ‘noch wel desen
avont off morgen de clop op 't hooft te verwachten ende van alles berooft, mitsgaders
met vrou ende kinderen tot knechten van den Saldanhar gehouden te worden.’2)
Zondagavond 12 Februarie 1662 kwam een soldaat van het wachthuis ‘Keert de Koe’
aan het Fort bericht brengen van de terugkeer van de reizigers; ze hoopten de volgende
morgen vroeg bij de Kommandeur te zijn, ‘wierd derhalven een vlesch wijn ende
wat eeten haer te gemoet gestuyrt om haer wat te ververssen.’

[De Cretser's joernaal]
Uit Cornelis de Cretser's joernaal3) dat verkort hier volgt, blijkt dat de tocht niet veel
van belang had opgeleverd. 15 November 1661 was men+ vertrokken. De gewone
+
koers werd gevolgd: Grote Bergrivier, Kleine Bergrivier, ‘passerende inmiddels
De Cretser's joernaal.
16 soo cleyn als groote rivieren, die alle haeren loop tot ende in den voorm. Grooten
Bergrivier waeren hebbende.’4)
1)
2)
3)
4)

Een andere naam voor Choro. D. 2 Des. 1661.
D. 30 Nov. 1661.
Kol. Arch. No. 3974 (niet genummerd).
Kaart No. 848 op het Rijksarchief te 's Gravenhage bevat behalve de gewone fictieve namen
als Vigiti magna, Cumissa, Gale, Garma, Ionros, Monomotapa, Vallonta, Mossata de
aanduiding der drie bekende baalen: Tafelbaai, B. de Saldanha en G. de St. Helena. De
verklaring der letters is aldus:
A. T fort de goede Hope.
B. De plaets daer laest van de Namaquas sijn gescheijden, die met d'onse eenige mijlen
affwaerts waren getrocken.
C. 't uytterste dat geweest hebben distant van 't fort N. ten O. en N.N.O. 75 vlaemse mijlen
van 1400 Roeden yder mijl, gereeckent tegen duytse mijlen van 2000 Roeden yder comen
52½ Duytse mijlen.
D. de plaets daer geschut hebben horen Donderen naer gissing omtrent 16 a 18 mijlen
noortwaerts van haer. [cf. de reis van 1660, 16 November.]
Voorts zijn op de Westkust vermeld, natuurlik alleen op voorbeeld van Portugese kaarten,
G. Pequena, C. da praya, Angra das voltas, I[lhos] secos.
Buiten op de kaart staat: ffo. 697. Caerte van de Lantreysers No. 13. (overgekomen 1661 No.
9.) De kaart bestaat uit twee bladen.
Kaart No. 849, Rijksarchief, 's Gravenhage, uit twee bladen bestaand, vermeldt langs de
Westkust: G. Pequena, Angra das voltas, I[lhos] Secos, G. de St. Helena, B. de Saldanha, en
't fort de goede Hope. De lijn geeft de gevolgde weg aan, en duidelik blijkt het herhaald
overtrekken van de Oliphantsrivier aldus:
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Een olifant kwam op de reizigers aan, dus ging men ‘derhalven tot bevrijdinge van
onse beesten denselven te gemoet .... in welcke te gemoet cominge (niettegenstaende
al verscheyden schooten op denselven waeren gedaen) een van onse mede comp.en,
genaempt Pieter Roman, niet alleen van wierde achterhaelt, maer oock soo deerlijck
gequest, dat hij ongeveer 2 uyren daerna is comen te overlijden.’ Een kraal der
Chariguriqua bezocht men, waar verteld werd, dat de Namaqua wegens de droogte
niet te bereiken waren. Toch zouden de sergeant met twee man, de overste der
Chariguriqua en de tolk verder gaan. Op die tocht werd verschrikkelik dorst geleden,
maar niets van betekenis gevonden. Toen de sergeant met zijn mannen terug was,
ging men de loop van de Oliphantsrivier na. Daarna rustte men in de Chariguriqua
kraal, wachtend op bericht van de Namaqua, die via boodschappers van de
Chariguriqua lieten weten, dat ze in dit jaargetijde niet konden komen. Zo keerde
men naar het Fort terug, onverrichterzake. Kaarten, evenals van vorige expedities,
werden naar Nederland gezonden.
Noch Heren Bewindhebbers, noch hun gehoorzame dienaars aan het 1662. Fort
lieten zich afschrikken door de herhaalde mislukkingen. 9 September 1662 besloot
de Raad, dat men opnieuw de Namaqua zou bezoeken. Pieter Cruythoff kreeg de
leiding; voorts gingen mee Pieter van Meerhoff, Johannes Dorhagen, Frederick de
Smith,1) Bartholomeus Rudolphus, Hendrick Hagens, Pelagius Weckerleyn, Dirck
Rootcop van Bremen, Hendrick Stuyver, Laurens Hofman, Dirck Meyer, Dirk Wessels
en zijn broer Jan Wessels. De lotgevallen zijn aldus meegedeeld:

[9] Journael2) gehouden by my Frederick de Smit van de heen ende
wederreyse gedaen in 't lant ban Africa by Pieter Cruythoff corporael
van de adelborsten in conformiete ban seckere memoiriën daervan
te houden gestelt in qualitie3) als opper-

Bij * staat: ‘de plaets daer in February 1661 den Corporael van d'adelborsten met de sijne
bij de namaquas is gecomen.’ En Noordeliker: ‘D'uytterste plaets daer den sergeant met noch
2 man geweest is en vermits de waterlose dor en soutigheyt niet over te reysen was den 18
Xber 1661.’ En ten Westen daarvan: ‘De plaets daer den sergeant een zee heeft gevonden
Lopende D'Oliphants Revier met 2 spruyten in deselve ten einde.’
Ten slotte staat de ‘Revier van vigiti magna’ aangegeven met de stad van die naam. De kaart
is in 1662 overgekomen.
1) Hij was de joernalist, volgens zijn woordekeus blijkbaar niet een Nederlander, misschien
dezelfde, die in 1664 als Frederick Ambrosius van Bergen, scheepscorporaal, vermeld wordt.
2) Kol. Arch. No. 3975. ƒ 537-575.
De joernaalhouder heeft hier en daar last met de schrijfwijze der woorden. In de noten zullen
de vermoedelik bedoelde woorden alleen worden gegeven, als de tekst het zeer nodig maakt.
3) Qualité.
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hooft over sijn byhebbende compe bestaende in 12 persoonen door
last ban Sr. Zacharias Wagenaer commandeur van 't fort de Goede
Hoope ende verdre omslaegh aen Cabo de Bonne Esperance &a
aengegaen
den 21 October Ao 1662 als doen nae de middagh van 't fort vertrocken sijnde mede
nemende een waegen met 6 ossen geladen met victalie en sijn gecomen tot over de
Bracke rivier alwaer wy des nachts verbleeven.

Den 22 ditto
Den 22 ditto begaven ons weder op reys nemende onse cours N.O. vervolchden die
4 uren en quaemen doe tusschen Tygersbergh alwaer+ wy de nacht verbleven, sagen
+
4 uren.
onder weghen eenigen vogelstruysen,1) steenbocken ende haertebeesten.

Den 23 ditto
Den 23 ditto met den daegh aenquaem begaeven ons weder op reys de cours nemende
N.O. t'O maerserde soo reyckelijck 3 uren alwaer wy quaemen aen een cleyne revier
daer wy een wynigh rusten,+ naer een wynigh touvens spanden onse beesten weder
+
voor de waegen naemen onse cours N.O. ging soo reyckelijck 2 uren alwaer wy
5 uyr.
2)
quaemen aen een revier genaemt Mossebbaanck daer wy door en over reden en
onse nachtrust naemen, saegen dien daegh grootte mennichte van haertebeeste
mitsgaders een reynoster.

Den 24 ditto
Den 24 ditto weder op reys begevende naemen onse cours N.O. t' N. maersserden
soo ontrent ½ uyr alwaer wy quaemen aen een cleyne watervaleye daer wy om de
regenswille wat bleven rusten ende+ naer een weynigh rustens vervolgden onse laest
gepasserde cours noch ontrent 2 ureren3) daer wy een weynigh brackachtigh water +4 uyr.
vernaemen daer wy ons nachtrust naemen, saegen dien daegh eenige gansen en
eynden.

Den 25 ditto

1) Het woord vogelstruis naast struisvogel werd dus toen gebruikt.
2) Mosselbanck.
3) Uren.
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Den 25 ditto met den dach aenquaem sijn wy weder voortgereyst, vervolgden onse
laeste cours 1 uyr daer wy quaemen aen een cleyne reviertien, daer wy een weynigh
rusten, daernae sijn wy weder vertrocken,+ naemen.
+

2½ uyr.

Den 26 ditto
Den 26 ditto onse cours N.N.O. ging soo 1½ uyr, doen verandert en gingh 1 uyr N.O.
t' N., sijnde doe by een claer reviertien daer wy ons nedersloegen, sagen dien ochtent
weder veel haertebeesten in+ verscheyden troppen; naer een weynigh rustens gingen
+
weder voort,
4½ uyr.
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naemen onse cours Z.O. ontrent 1 uyr reeden doe over een cloof van seeckere gebercht
't welck by ons genaempt wort Rybeeckscasteel, doen veranderde wy cours en gingen
1½ uyr O. t' N. item ½ uyr N.O. sijnde weder by een cleyn reviertien daer dijn nacht
verbleven.

Den 27 ditto
Den 27 ditto als voors.1) naeme onse laeste gemelde cours, vervolden die 1½ uyr item
½ uyr N.O. t' N. seynde doe aen een cleyne revier+ gecoomen daer wy wat ruste,
+
daernae vervolden onse laeste cours noch 2 uyr sijnde doe by de grootte
4 uren.
Berghrevier gecoomen, daer wy die nacht bleven, kregen dien dach een haertebeest
alsmede vingen eenige visch. Hier houden haer oock zeekoeyen, die wel van ons
gesien wierden maer costen geen recht onder schoot coomen.

Den 28 ditto
Den 28 ditto hebben overmits de grootte diepte van voors. revier den geheelen dach
besigch geweest met vervlooten,2) derhalven hebben wy moeten des nachts aen de
andre seyde verblyven alwaer wy ons nachtlaeger in de bosche terneder sloegen.
Tegens den ondergangh van de sonne wierden een leeuw ontrent 1 schootweeghs
van ons gewaer doch wiert van ons niet gemoveert soodat hy weder is vertrocken.

Den 29 ditto
Den 29 ditto met den dageraet weder voortgereyst, onse cours nemende N.O.
vervolchden die 1½ uyr sijnde doe aen de cleyne Berchrevier gecoomen, welcke
revier heel moeyelijck waer om door+ te coomen vermits het hooge waeter en diepe
+
wellsandt, soodat wy onse waegen ontlaeden en het goet overdroegen ende doe
1½ uyr.
3)
met de waegen door en over reeden, soodat wy daer het onteriege van dien dach en
nacht verbleven, saegen dien dach eenige reynosters.

Den 30 ditto.
Den 30 ditto. Als voors. naemen onse cours N.O. t' N. gingen soo 2 uren, saegen
weder onder het geberchte eenige haertebeesten, alsmede 5 à 6 wilde paerden, doen
veranderden wy en gingen N.N.O. noch 2 uren, alwaer wy op een cleyne heywel
1) Voorseyd.
2) De goederen per vlot over de rivier brengen.
3) Overige.
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quaemen, alsoo ick en dorhaegen Bartholemeus en Hendrick Stuyver4) doens de
waeghe volgden, ons ander volck een weynigh vooruyt sijnde, wierden wy een grootte
reynnoster gewaer, die op ons los quam en naerdat wy saegen dat hem niet costen
ontvluchten hebben hem 8 à 10 coegels geschoncken, soodat hy hem keerende weder
is vertrocken doch niemandt van ons beschadight. Wy passerden oock onderweegen
door 17 à 18 soo cleyne als grootte steenachtige revieren, die al haer

4) Dorhagen, Rudolphus en Stuyver.
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loop in de grootte Berghrevier hebben; die gepasseert sijnde, begaeven ons aen de
laesten aen 't rusten, alwaer onse Dickoop1) een jong haertebeest schoot, dat hy
slaepende verrasten. Naerdat het heeste van den dach gepasseert was, braecken wy
weder op, naemen onse cours N.O. t' N, gingen soo 1½ uyr, doen veranderden wy
ons cours, overmits wy tegen een revierken quaemen aenloopen en gingen+ ¼ uyrs
Z. t' O., doen vervolchden wy weder onse voorzeyde cours van N.O. t' N. ontrent +6¼ uyr.
½ uyr, alwaer wy quaemen ter plaesen, daer wy des voorleeden jaers 1661 een van
ons volck genaempt Pietter Rooman verlooren, die van den oliphant doot geslaegen
wierde uyt Journael van Cornels d'Cretser, alwaer wy die nacht verbleeven. Van dese
middach waeren 4 van ons volck een trop haertebeesten gevolcht om te sien, alsoo
daer een manck onder was, ofte hetselve becoomen costen, maer hebben ons
gerapporteert, dat deselvige niet costen onder schoot becoomen, maer hadde een
groffe leeuw met een leeuwinne ontmoet, die dicht by haer sich in de bosches
vertoonde ende naerdat hij saegh ons volck aencoomen hebben haer weder verborgen,
doch ons volck hem gesien hebbende, naemen een andre cours en hebben haer
verlaeten; saegen oock ontrent onse nachtlaeger 2 reynosters die door onse
Hottentoots, die daer nae toe liepen en daerop schootten verjaecht wierden.

Den 31 ditto.
Den 31 ditto. Als voors. naemen onse cours N. die wy vervolchde, totdat wy aen een
morasch quaemen daer onse cours stouqte2) ende bevonden gemasseert een uyr, doen
gingen wy weder ½ uyr W. t' N.; daernaer hebben wy onse cours van N. weder
vervolcht 1 uyr alwaer wy aen een cleyne reviertien quaemen, daer wy rusten; wat
gerust hebbende, sijn wy weder vertrocken, naemen onse cours N.N.O., alwaer de
onse Hottentots, die ontrent 1 uyr van ons in 't landt vyeer3) ontsteecken hadden
tegemoet quamen, meedebrengende 3 Sonquas dewelcke by ons sijn gebleven en wy
sijn onse cours noch gevolcht+ ontrent 3 uyren, alwaer wy4) een cleyn revierthien
+
wederom uytspanden en die nacht verbleven. Des avonts sijn noch 8 à 9 soo
5½ uyr.
5)
Sonquas alsmeede 2 capiteyns van de Serdienis by ons gecoomen medebrengende
eenige honinck.

1) Een der Hottentots, Dikkop. De inboorlingen kregen veelal bijnamen naar uiterlike
kenteekenen, b.v. Diknavel, blijkbaar een lijder aan navelbreuk, de kwaal die bij Afrikaanse
inboorlingen zo algemeen is, en ‘Carabinga, alias of bij d' onse Platneus.’ D. 5 Aug. 1659.
2) Stokte.
3) Vuur.
4) Uitgevallen is ‘aen’.
5) Saldanhars, ‘onder haer Quena genaemt’. D. 9 Jan. 1653.
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Den 1 November.
Den 1 November. Als voors. naemen onse cours N.N.O. gingen soo 3 uyren sijnde
doe weder aen een reviertien daer wy een weynigh+ rusten, alwaer de voorgemelde
persoonen weder by ons quaemen. Naerdat wy wat gerust hadden, sijn wy weder +5½ uyr.
vertrocken, nemende onse cours Noorden, gaendesoo reyckelijck 2½ uyr, daer wy
een weynigh water vernaemen en alsoo het boschachtigh heet en sandigh was, hebben
niet verder cunnen coomen, soodat wy daer die nacht sijn verbleven, alwaer ons
voorgemelde persoonen sijn gevolcht medebrengende eenige dassen1).

De 2 ditto.
De 2 ditto. Als voors. naemen de cours N. gaende soo ryckelijck ½ uyr, daernae
hebben onse cours N. t' O. verandert, sijnde deselve noch gevolcht 2 uyren en sijn
gecoomen by een weynigh water, daer+ wy wat rusten en onaengesien wy dien morgen
+
een swaere dornachtighe wech gehadt hadden, hebben wy onse cours noch wat
2½ uyr.
willen vervolgen, alwaer wy weder vertrocken; een weynigh van onse rustplaes
vertrocken sijnde, brack onse langwaegen, soodat wy onklaer wierden; hebben
dieshalvers moeten weder ontpacken en het gebrocken weder moeten repareren,
soodat wy genootsaeckt waeren, die nacht daer te verblyven, alwaer ons weder
voorgemelde persoonen by gecoomen, medebrengende eenige dassen en honinck.

Den 3 ditto.
Den 3 ditto. Als voors. naemen onse cours N.t'W., vervolchden die 2 uyren en vermits
wy doe by een weynich water sijn gecoomen, hebben wy genootsaeckt geweest om
de moyelicke passagie die wy dien morgen gehadt hadden wat te rusten, wy een seer
swaere sandachtiege+ en boschachtige wech gepasseert hadden; naer een weynigh
rustens sijn wy weder vertrocken neemende onse cours N. en quaemen onder een +3 uyr.
groot geberchte 't welck van ons de Grootte Cloof genaempt wiert en alsoo het avondt
wierdt, bevonden een uyr gemasseert te hebben. Sijn wy daeronder verbleven alwaer
de voorgemelde Sonquas weder by quaemen meede brengen eenigen dassen.

Den 4 ditto.

1) Dassen kwamen in Zuid-Afrika toen heel veel voor. Dasseneiland werd ernaar genoemd.
D. 22. Nov. 1652 vermeldt: ‘Wij aten oock van die voorsz. dassen, die soo smaeckelijck
waren, dat ick verclaer mijn leven geen beter vlees gegeten te hebben; sijn soo groot als een
braetvercken van 6 weecken, ros van haer, kort van beenen; wij hadden daer een lamsboutjen
bij, dat wij aen de Caep geruylt hadden: was niet halff soo smaeckelijck als de voorsz. dassen.’

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686

Den 4 ditto. 's Morgens met aenkoomen van den dach hebben wy onse waegen
ontladen en ontsloopt en alsoo voorgemelde persoonen noch by ons de vooleede2)
nacht waeren gebleeven en oock noch by

2) Voorleden.
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ons waeren, hebben geresolveert met malkanderen het goedt boven te draegen en
alsoo het heel stijl, hooch en cliepachtigh was, hebben+ grootten moyten met het
+
goedt gehadt als oock met de waegen nae de middagh boven gecoomen sijnde,
1 uyr.
1)
vernoomen naer weynigh rustens in 't weesten, de saerdinus met haer beesten
verneemende, hebben wy onse waegen weder gerepareert ende gelaeden, nemende
onse cours O. maerseerde soo 1 uyr alwaer wy quaemen in een valye daer een cleyne
revier was en de passagie vorder heel clippachtich wierdt, hebben wy daer ons
nachtrust genoomen. 't Savons alsoo voors. persoonen ons verlaeten hadden sijn
weder 3 andre Sonquas by ons gecoomen, meedebrengende eenige dasse.

Den 5 ditto.
Den 5 ditto. Als voorseyd hebben wy onse waegen weder ontladen en het goet ontrent
een groot quartier uyr door de clieppen gebracht, beneffens de waegen alwaer wy
quaemen by een moras, daer wy onse waegen weder packten en vervolchden onse
voorgemelde cours met grootte moyte noch 1½ uyr, quaemen doens aen een waeter
't weck2) van de onse de Oliphantsrevier genaempt wert daer wy, omdat het+ laet was
+
1½ uyr.
die nacht verbleven alwaer ons eenige Seerdinis3) met schapen sijn gevolcht
alsmede wierde ons dien dach van de Sonquas geseyt dat sy verleeden jaer naer ons
vertreck den oliphant die Pieter Rooman gequest hadde, gelijck het melden van het
Journael door Cornelis de Cretser onder het geberchte doot gevoonden hadden, seyde
op veele plaetsen gequest geweest te sijn ende hadde noch 2 ringen van desselve tant
gemackt, die door onse Hottentos van haer geruylt wierden.

Den 7 ditto.
Den 7 ditto. vt: Supra.

Den 8 ditto.
Den 8 ditto. ad idem.

Den 9 ditto.
Den 9 ditto. Ons weder op reys begeven, nemeende onse courst met N. en sijn deselve
met grootte moyte vervolcht 2½ uyr, want de wech sandich en molachtigh was, daer
wy quaemen aen een spruyt der voorgemelde revier en alsoo het de beesten dien
1) Saldanhars.
2) Welk.
3) Saldanhars.
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dach heel swaer gehadt hadden, hebben wy aensiende de grootte hitte en vermoythijt
der beesten daer moeten verblyven alwaer ons weder eenige Sonquas en Serdienis
sijn gevolcht medebrengende eenige dassen, honinch en 5 schapen die wy van haer
ruylden.

Den 10 ditto.
Den 10 ditto. Als voors. vervolgden onse laeste gemelde coers noch ½ uyr mitsgaders
1½ uyr alsoo de wech door het grootte sant en der
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velte1) van grootte molgaeten en boschagie noch continueerden en de beeste qualick
de waegen doorbrengen costen qualijck wy altijt mede hulpsaemhijt toonen alsmede
ontlaeden en het goedt door de diepste wegh door droegen nochtants costen niet
verder coomen soo sijn wy in een boschagie valeye ontrent een spruyt van de
voorgemelde revier wat gebleeven ende de beesten wadt laeten rusten en voormits
daer gheen weyde was, hebben wy ons op reys begeven en overmits wy een grootte
quaertier vooruyt een klippachtighe bergh hadden, alwaer de beesten niet souden
hebben cunnen met de waegen opcoomen, hebben wy raetsaem gevonden onse
goederen weder booven te draegen en daer te trachten met de waegen over te coomen
sulcx gedaen seynde hebben weder opgepackt en vervolgde onse cours noch 1 uyr,
coomende alsdan aen een plaets die van de onse het Ronde boschen2) genaempt werdt,
daernae veranderden en gingen een weynigh N.O. quaemen doen in een valeye daer
wy een weynigh moraschigh water vonden, alwaer wy die nacht bleven. Ons
vervolchden dae3) oock noch eenige Sonquas die ons weder wat honigh en dassen
brachten.

Den 11 ditto.
Den 11 ditto. Als voorens vervolchden onse cours noch een weynigh, totdat wy aen
een hoeck van een geberchte quaemen alwaer wy onse cours N. mitsgaders N.tO.
naemen sulcx een grootte ½ uyr vervolcht hebbende, quaemen dicht aen voorgemelde
revier en aengesien het steyle klippachtige geberchte hier soo groot was en de passagie
soo heel nauw tusschen de clippen doorginck, soo was het onmogelijck met de waegen
daerover te coomen soo hebben wy raetsaem gevonden om deselve te sloopen en de
stucken te begraeven en liedt hier aen de revier wat van de passagie ter rechterhandt
of in een grootte sandigen kuyl ende buyckdellinghe mitsgaeders de leeren+ naest de
+
passagie in een drooge sandigen revier alsmede een sack met speyckers; sulcx
1 uyr.
gedaen seynde hebben wy onse goederen een groot ½ uyr door de klippen en over
de klippen gedraegen achtervolgende onse vooriege cours alwaer wy doens weder
aen de revier over de groosten klippen sijnde sijn gecoomen en overmits het laedt
wierdt, hebben die nacht daer moeten verblyven alwaer ons weder voorgemelde
persoonen by quaem meede brengende eenige dassen en honinck. Als vooren begosten
de beesten te probeeren en hebben 4 beesten gepackt die haer redelijck tot het draegen
stelden, hebben

1) Veelte.
2) Niet te verwarren met Rondebosch bij Kaapstad.
3) Er zal bedoeld zijn daer of doe.
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onse cours soo noch wadt gevolcht mitsgaders gaende wat N.N.O. tot een grootte
uyr gaens daer wy onse resteerende goederen droegen sijnde alsdan aen een moras,
mitsgaders een schoone loopende revier daer wy doen sijn gebleven, beginnen aldaer
het goedt voor eelck beest wat te sorteren, mitsgaeders de bruyn en de wit alsmede
de begien1) te leeren, alwaer ons weder enige Sonquas rescontreerde medebrengende
eenich honinck.

Den 13 ditto.
Den 13 ditto. Doordien de beesten noch niet wel draegen wouden, alsmede omdat
sich Kruythoff wat sieckelijck bevoelden, hebben wy dien dach noch still geleegen
en alsoo hy het raedtsaem vondt en wy aldaer bequaemen plaetsen vonden van droch
sandt hebben wy hetgeene soo op onse uytreyse niet heel nodich hadden aldaer
begraeven en op eenige plaessen wat victalie mede verboorgen, alwaer ons weder
tegen den avondt eenige Sonquas by quamen medebrengende eenich honinck.

Den 14 ditto.
Den 14 ditto. 's Morgens vroegh begoosten onse beesten weder te packen, naerdat
wy 3 van de onse gepackt hadden, sijn deselve reedelijck bequaem bevonden, soo
hebben wy de resterende 3 oock gepackt en alsoo de eerste gepackte de last swaer
viel om daermede lange still te staen soo hebben wy raedtsaem bevonden deselve
met 6 man vooruyt te senden welcke een uyr gaens vooruyt maersseerden nemende
de cours N. alwaer sy quaemen over een clooff in een valeye by een cleyne revier;
de voorgemelde revier ter+ rechterhandt op syde hebbende, alwaer sy ons inwachten,
+
maer alsoo wy met de 2 andre als de wit en de bruyn niet voort costen koomen,
1 uyr.
hebben wy door een van ons volck 2 van de eersten beesten weder terugge laeten
haelen dewelcke de resteerende goederen oock tot voorgemelde plaets hebben
gebracht; de andre geschort2) sijnde sonder last mede gedreven. Doe nae de middaghs
vonden raetsaem onse brootsacken wat te verkleynen, 't welck wy deden, mitsgaders
de gescheurden wat versaegen; sulcx gedaen sijnde hebben de bruyn en de wit weder
gepackt en met de last wat laeten weyden, dewelcke doens redelijck wel gingen. 's
Avons hebben deselve weder ontpack en sijn die nacht daer verbleeven, alwaer wy

1) De Begijn, zie 1 Jan. 1663. Dapper, Op. cit. ƒ. 641 vermeldt vee ‘met heel fraie en lange
kromme horens, hoewel zommige ook hoornloos, gelijk hier te lande de beesten, die wij
bagijnen noemen.’ Het woordenboek der Nederlandsche Taal, i.v. Bagijn sub. 3 geeft niet
bovenstaand citaat en gebruikt het woord voor zwartbont vee, ‘bos pulli sive cinerei coloris’.
(Kil.) De 12e November is onder ‘Den 11 ditto’ vermeld.
2) Bedoeld zal zijn: met doorgeschaafde, gescheurde huid.
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eenige Sonquas saegen ende die te moet gaende kregen daer af eenick honinck en
dassen, maer sijn niet by ons gecoomen.

Den 15 ditto.
Den 15 ditto. 's Morgens vroegh wy weder de wit en de bruyn ende de begien
begonnen te packen maer de bruyn, soodrae hij gepackt was, spronck hij weder soo
seer, dat men geen packasie daerop houden costen, maer de wit ging heel bequaem
met de last weyden die vrey swaerder was als de voorriegen daeghs en naerdat hy
ontrent een uyr met de last gegaen hadden en wy met de bruyn niet costen
voortcoomen hebben wy deselve witte weder ontpackt latende de bruyn ende de
begien gepackt, dewelcke wy met leyden soo een tijt langh onderhielen alsmede het
goedt, 't welck door haer heftigh springen geduerigh sich verschoof oock weder
verpackten, hoopende haer soo wat te temmen, 't welck wy dien daegh onderhielen
ende aldaer die nacht verbleven alwaer de voorgemelde Sonquas weder by quaemen
medebrengende eenich honinck.

Den 16 ditto.
Den 16 ditto. 's Morgens vroegh onse beesten gepackt sijnde, begaven ons weder op
reys, neemenden onse cours noch N., maerseerde soo 1½ uyr coomende weder by
een laechten by een cleyne revier,+ de voorgemelde revier weder op syde hebbende,
daer wy een weynigh rusten ende naer its verblyvingh hebben wy weder gepackt +4 uyr.
nemende onse cours als vooren, gingen soo ryckelijck noch 2½ uyr, hebbende doe
weder de revier dicht op syde daer wy die nacht verbleven.

Den 17 ditto.
Den 17 ditto. Als voors. vervolchden onse laesten gepasserden cours noch 2¼ uyr
en gingen doen door ende over de Oliphantsrevier, die over gepasseert sijnde
neemende onse cours N.O. t' N., vervolchden die 1 uyr mitsgaders ½ uyr van onse
vooriege noordlycke cours passeerden doens neffens een moras, daer wy quaemen
aen een water ofte cleyne loopende revier; derselver morasz daer wy wat rusten,
alwaer ons voorgemelde Sonquas, die wy 's daeghs te voeren niet vernoemen hadden,
weder by quaemen, meede brengende eenich honinck, alsmede rescontereerden wy
noch 2 andre die een weynigh met ons maersseerden maer naer dato niet vernoomen,+
+
naerdat het heetsten van den dach voorby was begaven ons weder op reys
5½ uyr.
neemende onse cours N. passeerden doe weeder door ende over dese gemelde revier,
vervolgden soo onse cours 1½ uyr alwaer wy weder quaemen aen een morasse daer
wy die nacht verbleeven, alwaer ons 6 à 8 Sonquas weder byquaemen met een van
de voorgemelde by haer hebbende, mede brengende eenige dassen ende honinck.
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die noch 1 uyr, passeerden doens weder door ende over de Oliphantsrevier, daernae
nemende de cours N.N.W. mitsgaeders N. t' W., vervolgden soo 2 uyren en daer
noch een groot ½ uyr van onse vooriegen cours van noorden, hadden doens de
Oliphantsrevier weder+ dicht vooruyt, daer wy wat rusten, alwaer ons weder in de
+
20 soo mans als vrouwpersoonen ende kinderen van de Sonquas by quaemen,
5 uyr.
mede brengende eenich hooninck en dassen. Naerdat wy wat gerust hadden, gingen
wy weder voort, naemen de cours N.N.W. en vervolchden die 1½ uyr, daer wy
quaemen in den Kleyn valeye ontrent de voorgemelde revier onder een geberchte
daer wy onse nachtrust naemen.

Den 19 ditto.
Den 19 ditto. Als voors. vervolchden onse laesten gemelde cours noch 1 uyr,
passeerden doens weder door ende over de Oliphantsrevier daernae veranderden
ende gingen N. t' W. noch 1½ uyr koomende alsdan by een andre revier daer wy
doo[r] ende over maerseerden, de cours neemende N.N.W. omtrent ¼ uyr, alwaer
wy onder een geberchte aen voors. revier wat bleeven rusten ende overmits+ het
geduerigh regende sijn wy daer 't vorder van den dach ende nacht verbleven alwaer +3¼ uyr.
wy een hoope schoone ende grootte visch vingen, die daer in abondantie is en oock
blancker als in de Oliphantsrevier.

Den 20 ditto.
Den 20 ditto. Als voors. vervolchden onse laesten gemelde mitgaeders N.W. t' N. 3
uyren daer wy quaemen in een schoone valeye dicht aen de Oliphantsrevier, daer wy
wat rusten ende overmits+ wy van de laeste Sonquas die den 18 deser by ons quaemen
+
3 uyr.
vernoomen hadden, dat de Cregeriquas1) naer de zeekant vertrocken waeren,
hebben wy 't voorder van den dach met branden toegebracht gaende op verscheyde
plaetsen daer drooch gras was 't selve in den brandt steecken.

Den 21 ditto.
Den 21 ditto. 's Morgens vroech ons weder op reys begevende naemen onse cours
N. t' O. gingen soo ½ uyr, daernae vervolchden wy de Oliphantsrevier, die synen
loop meest N.N.W. was ryckelijck 1½ uyr sijnde alsdan ter plaetsen daer de Sargient,
verleeden jaer de Cregeriquas by hem kreegh, veranderden doe de coeurs ende gingen
½ uyr N.W. daer wy quaemen weder aen de voorgemelde revier, daer wy een weynigh
rusten, mitsgaders weder wat brant laeten stichten op hoope dat sy ons sullen
verneemen. Des naemiddaeghs begaven ons weder op reys neemende onse cours
N.W. t' N. mitsgaders
1) Chariguriqua.
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N.N.W. tot 2½ uyr gaens, alwaer wy weder quaemen dicht aen de voorgemelde
revier, daer wy dien nacht verbleven.

Den 22 ditto.
Den 22 ditto. Heeft het ons goedt gedocht, omdat wy dicht aen de revier op een
bequaem plaets daer goede weyde was, soodat wy desen dach souden leggen blyven
ende ondertusschen op eenigeplaetsen vieren1) op hoope dat wy soude de Cheregecquas
ofte Sonquas by ons becoomen, die volgens de laeste Sonquas haer seggen naer de
zeecant waeren gedreven met haer vee ende by ons van haer vee becoomen souden,
alsdaen trachten te verneemen, wat dat de bequaemste wech mitsgaeders weyde water
soude wesen om tot de revier Vegita Magna te coomen, waerop wy ontrent 's morgens
ten 6 uren over de revier gerucht van schapen hoorden, soodat wy datelyck 3 man
met onse Hottentot daer nae toe sonden dewelcke ons berichten, dat sy een
Sonquasvrouw met 2 jongens hadden gevonden by haer hebbende 27 soo lammeren
als schaapen maer waeren, doe sy ons volck gewaer wierden gevleucht, doch hadden
deselve door onse Hottentoos noch by haer becoomen seyden dat de schaepen de
Cregeriquas toe quaemen en dat zy nae de zeekant met haer vee waeren gedreven,
alwaer sy dese schapen meede mosten brengen, soodat wy daermede niet voorderen
en costen en naerdat ons volck oock weder van haer was gegaen waeren sy citto
vertrocken, want Cruythooff daetelijcke weder met 2 man daer nae toe ginck, maer
vont haer niet, maer hadden daer een eydop uyt vreese laeten leggen en waeren citto
gevlucht. Wy hebben 's avons oock noch over geweest, meende dat noch
wedergecoomen soude sijn, maer hebben haer niet vernoomen. Des naemiddaeghs
wierden wy in het oosten aen het eynde van het geberchte vuer gewaer, soodat
Cruythoff geresolveert was des andren daeghs daer nae toe te gaen met 4 man en wy
soude dien dach hier noch met de beesten blyven leggen op hoope dat hy Sonquas
ofte Cregeriquas daer vinden soude trachten een mede te brengen, die sy bequaem
soude achten om ons het rechte bescheyt te doen.

Den 23 ditto.
Den 23 ditto. 's Morgens vroegh is Cruythoff met 4 man van ons vertrocken, nemende
haeren cours O. t' N., vervolghden die 1 uyr,+ daernae veranderden en gingen noch
+
2 uyren oost, alwaer sy quaemen in een valye, daer sy een Sonquasvrouw met 3
3 uyr.
kinderen vonden, seyden dat 3 Sonquas van haer uytgegaen waeren, maer souden
haest wedercoomen, soodat ons volck daer ruste ende inwachten; naerdat sy nu wat
gerust hadden, sijn voorgemelde 3 Sonquas by haer ge-

1) Vuur maken.
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coomen ende een out man onder haer sijnde heeft dadelijck Dorhaegen en Bartolemeus
gekent, wierde oock van ons volck bekent, seggen, dat sy hem verleeden jaer by de
Cregeriquas gesien hadden, die sy naer lange aenhouden noch met haer creegen en
sijn soo weder 's avonts by ons gecoomen, naerdat wy hem nue wat hadden laeten
vraegen van weegen de passagie, mitsgaders waeter ende weyde soo docht Cruythooff,
dat wy wel met hem souden terecht coomen, hebben dieshalven hem gevraecht of
hy mede woude gaen ende ons de bequaemste, mitsgaders de naeste weegh naer de
voorgemelde revier toonen souden alsdaen genitten als het volbracht was eenigh
kooper, mitsgaeders coraelen en toback dewelcke schenckagie, die hem soude gegeven
woorden hem vertoont wierde, waerop hy sulcks sijnde resolveerde meede te gaen,
soodat Cruythoff resolveerde die reys weder met 4 man aen te neemen ende 's morgens
vroegh te vertrecken, want voorgemelde Sonqua beloofde, dat hy haer met het eynde
van de maen soude aldaer brengen endevermits soo der gheen weeyde meer wesen
soude voor de beesten, soo vont hy raedtsaem tot haer wedercomste met de beesten
hier langs de rivier te blyven, totdat hy sach of men met de beesten en goedt soude
cunnen overcoomen ende drae hy weyde vonde, mitsgaeders water, soo soude alsdaen
trachten hooger te maerseeren, heeff sich dieshaelve met 4 man gereet gemaeckt,
neemende broot meede voor 10 daegen. Aangaende het land, 't welck sy van desen
daegh gepasseert sijn, is vlack, sandich en doornich landt, hadden oock gesien onder
het geberchte veel schoonen wilde paerden, bocken ende reebocken.

Den 24 ditto.
Den 24 ditto. 's Morgens vroegh is Cruythoff met 4 man alsmede onse Crossoy1) en
voorgemelde Sonqua van ons vertrocken, neemende haer cours naer de voorgemelde
revier te weeten Vigita Maegna en omdat hier noch wel voor 2 à 3 daegen weyde
was, sijn wy hier noch gebleeven, van meeningh sijnde op den 26 deser op te brecken
en beetter weide te soecken.

Den 25 ditto.
Den 25 ditto. Alsoo het weder hem niet bequaem aen liet, sijn wy hier noch desen
daech gebleven ende hebben de beesten ontrent 2 uyr gaens van hier, daer een weynigh
beeter weyde was gedreven; tegens den avont is een Sonqua van ons volck by ons
gecoomen seggen, dat sy te nacht ontrent sijn huys gelogueert hadden en meende
dat sy binnen 3 daegen by de Anomaquas weesen souden, alsmede brengende
teydingen dat voorgemelde Sonqua van haerluyden was

1) Een der tolken. Vermoedelik is bedoeld ‘Quasso, alias Dicknavel.’ D. 5 Aug. 1659.
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gescheyden ende dat sy van sijn volck weeder een ander Sonqua hadden ontfangen,
die haer soude te rechte helpen; naerdat wy nue wat met hem hadden gepraet is
voormelde Sonqua weder by ons gecoomen sijnde heel crupel van 't gaen, want hy
almede wadt out was, soo hebben wy gepresommeert, dat sy hem, omdat hy niet wel
voort cost, hebben achtergelaeten. By ons gecoomen sijnde, heeft voorgemelde
schenkagie, die hem doens gegeven was, weder restiebueert.1)

Den 26 ditto.
Den 26 ditto. Met den daech aenquaem braecken wy op met onse beesten onse cours
N. gingen soo ½ uyr, mitsgaders noch 1 uyr N.W.+ en daen noch 1 uyr N.N.W.
hebbende alweder de Oliphantsrevier dicht op syde, daer wy een weynigh weyden +2½ uyr.
vonden ende het resteerende van dien dach verbleven.

Den 27 ditto.
Den 27 ditto. Als voors. naemen onse cours N.t'W. gaende soo ½ uyr, doen
veranderden ende gingen ½ uyr W.N.W. en daen 1 uyr N.W. alwaer wy weder dicht
aen de revier quaemen een weynigh+ graes vindende, daer wy dien nacht verbleeven,
alwaer ons een Cregerqua by quam, seggende, dat haer volck met haer vee ontren +3 uyr.
1½ dach reysens naer dee zeekant laegen. Hier begint hem de revier diep en breet
op te doen, soodat hier genochsaem met een vaertuych kan gebruyckt woorden,
alsmede houden haer hier eenige zeekoeyen2) en eenige vogelstruysen, doch is qualick
by de revier te coomen om het groote riet, alsmede der veelheyt der wilgenboomen
ende de steylte des ouvers.

Den 28 ditto.
Den 28 ditto. begaeven ons weder aen 't maerseeren, vervolchde onse laeste cours
van N.W. ½ uyr, doen verandert, gingen 1 uyr N.N.W. sijnde doen ter plaetsen
gecoomen, daer wy ons volck belooft hadden in te wachten ofte haere ordre. Hier is
de revier meede diep en breet ende alsoo het hier afgebrandt is geweest, vonden hier
schoon jong gras en riedt en een bequaemen ouver om de beesten sonder pryckel3)
te drencken, alwaer ons voorgemelde Cregeriqua met noch een van sijn volck alsmede

1) Gerestitueerd?
2) D. 24 April 1652 bevat: ‘Dezen voorleden nacht had het volk aan land een groote zeekoe
gevangen, wel zoo zwaar als twee gemeene vette ossen, hebbende een zeer afgrijslijk
monstreus hoofd en verscheide scherpe uitstekende tanden, waarvan de langste ⅞ el waren,
met een korte hals en lage beenen, de voeten bijna van fatsoen rhinocerosvoeten, edoch
gekliefd in vier partijen.’
3) perickel.
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waeterveygen4), die wy van haer ruylden, dewelcke in desen revier groeyen en van

4) Watervijgen.
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de Sonquas die heel wel en lange onder waeter connen duycken uytgehaelt worden,
sijn schoon van smaeck, gebraeden sijnde alsmede heel voedtsaem, soude sich in tijt
van noodt lange daerby connen onderhouden, wandt men die gedrocht sijnde tot meel
can pulveeren en alsdaen schoon meelmoes daer af koecken, 't welck voor desen al
van ons volck geprobeert is, alsmeede hebben wy hier grootte quantytijdt van visch
gevangen ende oock van grootte des selves; hier gaet voor gemelde revier met eb en
vloet op en neer en des nachts hooren groot geruych van de zee, heb hier van 8 tot
4 uyren oock windt uyt zee en daernae weder stielte, alsmeede ontrent middernacht
des gelycken. Ontrent ½ uyr hier van daen sonden haer Sonquas, die daer 5 à 6
huysches hebben en daen 1½ uyr hier vandaen de jacht mitsgaeders het samlen der
vygen erneeren.

Den 29 ditto.
Den 29 ditto. 's Morgens vroech quaemen ons 2 Sonquas met voorgemelde 2 dochters
en eenen jongen, die naerdat sy de smaeck van de toback geproeft hadden weder
naer haer huyssen sijn vertrocken, seggende de 2 Cregerquas naer de zeekant
vertrocken waeren. Ons volck gingen oock uyt, hoopende wadt wildt te verneemen,
maer hebben niet cunnen verneemen als 2 oliphanten, die Meerhoff gesien hadde.

Den 30 ditto
Den 30 ditto sijn voorgemelde 2 Cregeriquas weder by ons gecoomen,
meedebrengende 2 Sonquas; naerdat sy wat hier geweest waeren, sy[n] deselvige
weder vertrocken. Van daegh sijn weder 3 van ons volck uytgegaen om wadt wildt
te schieten, maer rappoorteren, dat wel 5 à 6 uyren oostlijck geweest waeren, maer
hadden geen wildt noch water vernoomen, moesten dieshalven ons noch met visch
geneeren, die hier op sommige daegen wel te vangen is.

Den 1 December
Den 1 December sijn weder 2 Sonquas by ons gecoomen, meedebrengende een
weynich veygen, die wy van haerluyden ruylden.

Den 2 ditto
Den 2 ditto ten fyne voors. noch still gelegen.

Den 3 ditto
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Den 3 ditto ut supra.

Den 4 ditto
Den 4 ditto ad idem.

Den 5 ditto.
Den 5 ditto. 's Morgens vroegh ontrent 8 uren1) in goeden dispositie weder by ons
gecoomen, meedebrengende 4 capiteyns van de Namaquas over welcke comste wy
seer verblijt waeren ende naerdat sy een weynigh by ons geweest sijn, hebben wy
haer eenige schenckagie gegeven, 't welck haer heel wel behaegde ende sijn alsoo
deesen dach hier by ons gebleven.

1) Hier moet het onderwerp en het werkwoord zijn weggevallen b.v. zijn de landreizers.
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Aengaende de coursen door haerluyden gepasseert, wordt hier volgens uyt haer
journael gexpresseert 't welck luyt als volcht:
Den 24 November sijn wij met ons 4 man en 2 Hottentos sijnde een Sonqua
en de ander onse Tambour met Kruythoff+ van ons volck vertrocken,
neemende onse cours N., gingen soo ½ uyr daernae, veranderden en gingen
N.W. t W. 2 uren tot wij aen een droogen revier sijn gecoomen, daer wij
doens weder 1 uyr W.N.W. gingen, quaemen doens aen een hoeck der
revier, begaeven ons weder over eenen berch, neemende cours N.W.
vervolchden die soo 2½ uyr ende naedat het al hogh op den daech wierdt,
sijn wij noch 1 uyr t.W. ovoer den berch gemasseert recht op de revier
daer wij ontrent ½ elft sijn gecoomen, alwaer wij een weynigh rusten ende
naedat het heeste van den dach over was, sijn wij weder opgebrocken,
neemende onse cours W.N.W. desselve continueerende 3½ uyr, soodat
wij te 7 uren ter rustplaets quaemen. Alhier loopt de Oliphantsrevier van
ons af alsmeede sijn hier eenige Sonquashuysen, mitsgaders Sonquas,
soodat wij die nacht hier verbleven.
Den 25 ditto. Ruylden wij 2 honincksacken met waeter ende sijn soo 's
morgens te ½ vijf weder in Godes naem vertrocken meede neemende noch
eenige Sonqua dewelcke wij een weynich toeback en coraellen beloffden,
verlaetende alsoo de revier en gingen ¾ uyr N.N.O. en doen 1 uyr N.,
passeerden over een sandige hoochte, die over geppasseert seynde en in
de laechte coomende, gingen wy wadt nedersitten, verwachtende de
Sonquas, die met ons van ons volck was gegaen, want hy tereugge gebleven
was, maer hem niet verneemende is onse tambour weder terugge geloopen
om hem te soecken, maer weder by ons coomende rapporteerde hem niet
gevonden te hebben, soodat wy ons daerover niet wel en genoegde, want
hy 2 rantsoenen broot met eenigen pypen noch by hem hadde doch sijnde,
dat sulcke schade niet meer voorcoomen conden, sijn wy weder
opgebrocken,+ neemende onse cours N.N.W., gingen soo ½ uyr en daen
1½ uyr N. en sijn gecoomen onder een hooge steenrootse, daer wy een
weynigh brack water vonden, passeerden soo tusschen 2 hooghe
klippachtiege berge, neemende onse cours N.N.O., gingen soo een uyr en
daen ½ uyr N. mitsgaeders ¾ uyrs

+

10½ uyr.

+

10½ uyr.
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N. t' W. doen veranderden weder en gingen ½ uyr N.N.O., mitsgaeders ¾
uyrs N. t' W., doen veranderden weder en gingen ½ uyr N.N.O. mitsgaeders
1 uyr N.O. t'N., coomende alsdan weder onder klippen, daer wy een
weynigh brack waeter vonden ende overmits de sonne heel noorden was,
begaven ons hier aen 't rusten, ontrent 3 uren braecken weder op, neemende
onse cours ¼ urs N. en daen ¼ uyr N.N.O., mitsgaeders ¼ uyrs N. t' W.,
daernae gingen weder ¼ uyr N. t' O. en daen een ½ uyr N.N.O., daer wy
een weynigh brackachtigh water vonden en naedat wy merckten, dat hier
Sonquas ontrent moesten sijn, sijn wy noch ½ uyr westelijck gegaen, daer
wy 3 Sonquahuysen met eenige Sonquas, soowel mannen als vrouwen
vernaemen, sijn soo desee nacht hier by haer verbleven, vindende hier
meede brackactig stienckent waeter.
Den 26 ditto. 's Morgens vroegh onse rustplaets weder verlaetende
hebbende, naemen onse cours ¼ uyrs N. en daen ½ uyr N.N.W.,
mitsgaeders noch een ½ uyr N. daer wy onder klippen quaemen, alwaer
wy een uyr verbleven uyt oorsaecke, omdat onse Hottentos seyden wy
voorder geen waeter meer hebben souden, soodat wy hier genootsaeckt
waeren uyt sandt een weynigh waeter te graeven ende onse saecken te
vullen, sulckx gedaen sijnde, gingen ½ uyr N.N.O. en dan 1 uyr N.,
mitsgaeders ¼ uyr N.W., daernae gingen noch onder laenghs een geberchte
een weynich N. mitsgaeders ½ uyr N.N.W. en daen noch 1½ N.,
maerseerden doens over een hooghe geberchte ende naerdat wy booven
waeren en bynae middaegh seynde begaeven ons wat aen 't reusten,
genietende een weynigh water en broot, dit gedaen sijnde braecken weder+
op, neemende onse cours N.N.W., mitsgaeders vervolchden die soo 1½
uyr coomende alsdaen ten 1 uyr onder 't hangen1) van een hooghe berch,
daer een weynich brack waeter was, daer wy wat verbleeven, sijnde hier
een valeye; ontrent 3 uyren braecken weder op, gingen ¼ uyrs N.N.W.,
mitsgaeders 2 uyren W. en dan noch ¾ uyrs N.W., daernae keerden wy
ons en quaemen in een drooge revier, dewelcke wy ontrent 2 uyren
vervolchden. Eyndelijck koomende met de sonne onderganck onder een
klippigh gebercht, daer wy

+

11¼ uyr.

1) = de glooiing, de helling, Wdb. d. Ned. Taal, V. kol. 2084.
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geen waeter en vonden, alwaer ons noch wel te passe quaem een weynich
waeter 't welck een Sonqua medegedraegen hadde, daer wy genootsaeckt
waeren, die nacht te verblyven.
Den 27 ditto. Als voors. naemen onse cours W.N.W. maer een weynich
deselve vervolgende, zeyden onse Sonquas, dat sy niet meer vooruyt costen
gaen, sonder meerder naerich te hebben, begaeven haer dieshalven uyt
onse cours om een coraele van Sonquas te soecken, alwaer sy alsdan
voorder conschap van de Namaquas souden verneemen, waerdoor wy haer
moesten volchden,1) alhoewel wy ons niet wel genoechden dat sooveel uyt
onse cours loopen moesten, doch geen andre middel siende, versochten
wy aen ons Hottentots, dat sy gaen souden ende voorgemelde Sonquas
wat vervolgen en dat wy haer hier weder souden inwachten, 't weelck sy
deden ende naer een uyr wachtens sijn sy weder by ons gecoomen,
rappoorteerende deselve gevonden te hebben, brachten oock eenige meede,
daerover wy seer verblijdt sijnde met haer naer de coralle afgingen,
neemende onse cours S., gingen soo 2 uyren quaemen doe by de corael
daer sy ons tot middagh toe ophielen, beloovende alsdan meede naer de
Namaquas te gaen daer wy wel meede tevreeden waeren, hebben
ondertusschen ons weder wadt verquickt,+ wandt wy van haer eenigh vlees
ruylden van een eelandt, dat sy geschooten hadden, maer dat waeter dat
wy droncken was gansch brack; als nue voorgemelde Sonquas daeraf
sijnde een capitayn, die veel by de Namaquas van voorvallende dingen te
waerschouden sich reysveerdigh gemaeckt hadde, sijn wy in de naem des
Heeren weder met haer opgebroocken, neemende onse cours N. gingen
soo ¼ uyrs, daen noch 1 uyr N.N.O. mitsgaeders noch ½ uyr N. en daen
noch ¼ uyrs N.N.W., daernae gingen noch 4 uyren N., coomende alsdan
te 5 uyren onder een hooch klieppachtigh geberchte ende onder andre onse
wech vervolchden hebben een schoone voorover hangende klippen
gevonden, daer wy onse nachtrust naemen.
Den 28 ditto onaengesien het sterck regende begaeven ons nochtants weder
op reys, naemen onse cours ¼ uyrs O.N.O., daernae een uyr N.N.O. en
dan ½ uyr N.O., mitsgaeders noch een halve uyr O.N.O. en ½ N.O. en dan
weder 1 uyr N.,

+

8 uyr.

1) Lees: volchen.
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maersseerden soo onder een kleyne tafelbergh denselven ter rechterhandt
hebbende, daernae gingen weder ¼ uyrs N.W. t'N. ende alsoo het hoogh
middaegh was, gingen hier wat needer sitten om te eetten, maer geen
waeter hebbende, sijn wy weder dadelijck vertrocken, neemende onse
cours N., vervolchden die soo ⅛ uyr, daer wy aen een klippe quaemen,
daerop sich eenich reegen wat vergaert hadde, daer wy een weynich rusten
ende naer dat de grooste hitte gepasseert was, syn wy voorgemelde cours
noch 3 uren vervolcht, coomende dan onder 7 geberchte daer ons Hottentos
op eene+ hooge ronde klippen wat regenwaeter, dat sich dien dach vergadert
hadde, daer wy ons rustplaes naemen, danckende Godt, dat hy ons desen
daech met regenwaeter gedruckt1) heeft, anders souden desen dach geen
waeter gehadt hebben.
Den 29 ditto. 's Morgens vroegh ontrent ½ vijf begaeven ons weder op
reys, naemen onse cours N., gingen soo 2½ uyr alsoo over een kloof,
laetende de 7 bergen ter rechterhandt, daernae gingen 1 uyr N.O.t'O. weder
even hoogh berch over, treckende op de overseyde, coomende ontrent ¼
uyrs N.O. ende daernae veranderden en gingen ¾ uyrs N.W.t'W. ende
ontrent ½ tien sijnde ende onder een kloof coomende, daer wat waeter
was, gingen daer wat needersitten, geniettende een weynich broot met een
pijp toback, sulckx gedaen seynde, braecken weder op en gingen noch 3
uyren N. dese cloove alsoo tusschen groot geberchten opwaertsgaende,
boven coomende, hebben wy ontren ⅓ uyr gerust, daernae ging weder ½
uyr N.N.W., daer wy Sonquasvrouwen vernaemen, die alle voor ons
vluchten, maer hebben sy door onse wederom laeten terugge haelen, hun
seggende, dat sy niet hoefden te vreesen, wandt wy haer geen quaedt doen
souden; sijn alsoo weder by ons gecoomen en weder van ons gevraecht
of sy niet wisten waer de Namaquas haer opheilden, hebben ons
geantwoort, dat wy onder desen hollen berch souden vinden, daerop wy
onse cours 1 uyr N.N.W. naemen ende ons als daen weder N. keerende,
sijn wy haest op de hoogste deses berch gecoomen, daerop gecoomen
sijnde, saegh in 't weesten een grootte vlaeckte ende vooruyt hebben wy
2 der Namaquas coraellen gesien, de een sterck sijnde 83 huysen ende

+

9⅛ uyr.

1) Gedrenckt.
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de andre 53 met noch een cleyne van 11 huysen, daerover wy ons al seer
verblyden, want soo wy se in een dach a 2 niet gevonden hadden, souden
wy door armoede hebben moeten wederkeeren; als wy nu in de laeghte
sijn gekoomen, hebben wy eenen schoot gedaen, waerop sy ons vernaemen
en sijn ons met groot getal tegemoet gecoomen ende ons noch kenne,
hebben ons wel ontfangen, vonden alsoo de coraele als voorzeyd en sijn
soo met de cours N. 3 uyren van booven het geberchte tot de corael
gemarseert, maer wy hadden haer soo haest niet gesproocken, soo hebben
sy ons om bystandt dadelijck versocht, gevende andere volckeren,
genaempt zijnde Numaque, welcken volgens haer seggen 10 daegen reysens
van haer leggen ende rapporteerende oock dat sy corts met malckanderen
geoorloc1) hadden, maer desen hebben de vlucht moeten neemen
achterlaetende sooveel2) mannen als beesten.
Den 30 ditto. sijn wy by haer still verbleven van alles haer wel
ondervraeghende, alsoock neerstich ondersoeckende om te verneemen
waer de revier Vegita Magna mocht gelegen sijn; hebben daerop te kennen
gegeven, dat een groot waeter 4 daegen reysens van haer corael geleegen
soude sijn, daerby voegende, dat op deese syde desselve de Numaque
ophielden en op de andre syde melden sy van grooter volckeren, alsmeede
grootte huysen, maer connen niet seggen wadt natie daerover hout. Sulckx
van haer vernoomen hebbende, souden gaeren sien daernae toe te trecken,
maer door gebreck van victalie hebben sulckx niet cunnen doen, want wy
maer voor 10 daegen geproviandeert waeren, van dewelcke al 7 verloopen
waeren soo hebben wy 't op desen mannieren begonnen; te weetten, wy
hebben 2 capitayns van de Namaquas met ons over aen de Oliphantsrevier
soecken te neemen om haer aldaer de schenckagie te geven, mitsgaders
alle vrintschap te betoonen, opdat wy op dese manniere mochten beter
verneemen, wat ons te weeten nodich. Item omdat sy ons belooft hadden
mede naer de revier af te gaen, hoopten haer met het geschenck dis te
willeger te maecken.
Den 1 December. Ons weder op reys begevende, hebben

1) Geoorlocht.
2) Lees: soo wel.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686

85
2 capitayns van de Namaquas, sijnde als de alderopperste den eenen
geheeten Naue, den ander Accaby, neffens 2 andre meede genoomen naer
de Oliphantsrevr en begosten onse cours te neemen ½ uyr S., daernae ¼
uyr O. mitsgaeders S.O. t'S. en noch ¼ uyr S.O.t'O., als doen veranderden
en gingen 1 uyr Suyden en dan weder ¼ uyr S.O.t'O. als doen veranderden
en gingen 1 uyr Z. daer wy by 5 Sonquaeshuysen quaemen; die geppasseert
sijnde, gingen weder 3 uyren zuyden de cloof neerwaers; beneeden
coomende, hebben wy ons ¼ uyr gerust, daerna braecken weder op en
gingen ½ uur S.O. en dan ¾ S. mitsgaeders 1 uyr S.S.W., weder over een
cloof treckende, alwaer wy ons over sijnde weder S.t'W. hebben gekeert,
't welck wy 1 uyr laengh vervolchden, hebben soo onse cours gecontinueert,
totdat wy de 7 bergen gepasseert sijn, daerna gingen weder 1½ uyr Z.,
coomende alsdaen op+ onse oude rustplaes, daer wy noch een weynigh
waeter op clippen vonden staen, alwaer wy de nach verbleven.
Den 2 ditto. Met den dach weder opgebrocken, naemen onse cours 2 uyren
Z. en daerna S.S.O. ons kerende, gingen soo een uyr en dan weder 1½ Z.
mitsgaders noch 2 uyren S.S.O. en dan noch 1 uyr Z. Hier vonden wy
oostwarts van ons af een holle clippe, daeronder noch schoon waeter
staende ende naer dat het ontrent 1 uyr was, hebben wy ons hierontrent 2
uyren aen 't rusten begeven, daernae braecken weder op, gingen onse
voorgemelde cours noch 1 uyr en dan ¼ uyr S.S.O. en ¼ uyr S.O., noch
1½ uyr S. t'O., doen veranderden weder ende gingen ½ uyr W.t' S., vonden
aldaer weder de corale van de 2 Sonquas, die met ons naer de Namaquaes
gegaen waeren, daer wy die nacht verbleven.
Den 3 ditto. Souden ons gaere weder vroech op reyse begeven hebben,
maer costen onse medegenoomen capitayn daartoe geensins beweegen,
want sy door het haert maerseeren bynae creupel gegaen waeren, soodat
wy genootsaeckt waeren, omdat wy haer niet verlaeten wouden, desen
dach by haer te verblyven.
Den 4 ditto. 's Morgens ontrent 7 uyren ons weder op reys begeven,
begonnen onse cours S.O., daernae veranderden ende gingen ¾ uyr S.t'O.
en dan weder ¼ S.t'W. mitsgaeders 1 uyr S.O.t'S., daernae veranderden
en gingen weder ½ uyr S.S.O. en dan ½ uyr S.O., mitsgaeders ¼ uyrs
S.t'O. en dan

+

10½ uyr.
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+

2 uren S.S.O. en dan noch ¾ uyrs S.O.t'O. daer wy ontrent ¼ uyrs rusten
van ons af eenich brack water vindende, daernae braecken weder op,
naemen onse cours S.t'O. gingen soo 1¼ uyrs en dan ½ uyr S.O.
mitsgaeders ¾ uyrs Suyden en dan noch 2 uren S.O., daer wij die nacht
verbleven, maer kosten hier nergens geen water verneemen, soodat wij
ons moesten behelpen.
Den 5 do. 's Morgens vroech ons weder op reys begevende, naemen onse
cours S.W. t' S., gingen soo ½ uyr met noch ½ uyr Suyden en dan ¾ uyrs
S.W., mitsgaeders noch 1 uyr S, en dan 1 uyr S.S.W. en noch ¼ uyr S.
alwaer wij doens weder bij ons volck quaemen, danckende alsoo Godt,
dat hij ons soo genaedelijck bewaert heeft ende ons weder bij de onse heeft
laeten coomen.
Dato 5 December. Den notificatie van de schenkagie soo door Kruythoff
aan de 3 persoonen der Namaquas overgeleevert 't welck op mijn begeeren
van Pieter Kruythoff hebbe ontfangen die 't selve aen haer uytgelangt
heefft.
Cap. Naue synde een van de opperste, ontfing een brieff met coraellen
daerop geschreeven was voor een van syn soon's.
1 stuck eyser.
3 plaeten cooper.
3 dicke coopere stocken.
3 dunne ditto.
1 fijn heresaye mutse.
2 messen.
2 kabriesen.1)

+

11 uyr.

De twee andre capitayns wierde met haer benden oock sooveel gegeeven
als Naue alleen soodat sy daerover niet wel tevreeden ende alsoo Kruythoff
't selve niet aen Accaby, maer aen den andren langde, die wat ouder leeck
te weesen ende Accaby sulcx siende, vaeghde2) ofte oock niet genieten
soude, waerop hem tot antwoordt gegeven wierdt, dat hy dat met haer
beyden souden hebben, soodat Accaby des anderen daeghs vroegh naer
de Cregeriquas is vertrocken ende 4 die

1) Lees vermoedelik: karbiesen, een woord dat de Zuid-Afrikaners nog gebruiken voor:
bemande fles.
2) Lees: vraeghde.
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Plaat 6
Bls. 86
Familie der Kleine Namaquas.
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oock meede afgekoomen was, is oock weder naer de Namaquascorael
vertrocken, nits ontfangen hebbende; hebben Accaby oock niet weder
vernoomen; den 14 December is hy weder met eenige Cregeriquas
vergeselschapt sijnde, thuys gecoomen, quam wel met haer ontrent onse
rustplaets, maer is niet meer by ons gecoomen. Kruythoff ruylden, doe hy
de schenkagie haer gaf van haer 3 stucks beesten, die sy meede afgebracht
hadden als:
Een oude koe voor 3 plaeten cooper en 2 stocke. Twee jonge beesten voor
8 stocke met eenige coraelen, sijnde elck voor vier stocken.
Den 15 December schonck hy Naue met noch een van de capiteyns elck
een plaet cooper, ruylde noch een dorre ongantse1) koe voor 4
cooperplaeten, een kalf voor 4 stocken cooper.

Den 6 do.
Den 6 do. Stille gelegen ende vermits is Accaby van ons naer de Cregeriquas
vertrockken.

Den 7 do.
Den 7 do. Hebben noch stille gelegen ende onse wech gegaende capytayn weder
willen inwachten, maer hebben hem niet vernoomen. Deesen dach sijn eenige Sonquas
met haer vrouwen bij ons gecoomen van de zeekant, medebrengende een weynich
vleesch van een eelandt, dat sy geschoten hadden, 't welck wy van haer ruylden.

Den 8 do.
Den 8 do. 's Morgens vroegh braecken op, vergeselschapd sijnde met Naue en noch
een van de Namaquas, naemen onse cours ¼ uyrs N. coomende als daen aen het
eynde der Oliphantsrevier, daer wy onse vaties met water volden, sulckx gedaen
sijnde, naemen onse cours 1 uyr N.N.O. en dan weder 1 uyr N. noch ¾ uyrs N.O.,
doen weder ½ uyr N. met noch ½ uyr N.O. t' N., coomende alsdan by een clippe,
daer wy eenich wormich regen2) vonden, alwaer wy een+ weynich rusten, naerdat de
grooste hitten gepasseert was, braecken weder op, naemen onse cours N.W. noch +8½ uyr.
1¼ uyrs N. t' W., alwaer wy doe by enige leedige Sonquashuyscies quaemen, daer
wy enigh brack water vonden, alwaer wy die nacht verbleeven.

1) Zieke.
2) Regenwater.
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Den 9 do.
Den 9 do. Als voors, naemen onse cours ¾ uyrs N.W. t' W, met noch 2 uyren N.N.W.
en dan ¾ uyrs N. t' W. coomende alsdan by een groote holle klippe, daer wy eenigh
brack waeter vonden, saegen deesen morgen een trop ezelspaerden en elanden, alhier
bleven wy
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wat rusten, daernae braecken weder op, naemen onse cours ½ uyr+ N.W. en daer ½
+
uyr N.N.W. mitsgaeders 1 uyr N.W. t' W. doen veranderden en gingen ¼ uyrs
6½ uyr.
N.N. t' O. met noch ¾ uyrs N. t' W. alwaer wy doens ons een weynich naer 't N.W.
keerden, coomende alsdan weder by een leedige Sonquascoraell, daer wy in een put
onder een steenachtighe berch eenich werm water1) alwaer wy dese nacht verbleven.

Den 10 do.
Den 10 do. als voors. naemen onse cours ½ uyr O. t' N. doens gingen weder 1½ uyr
N. t' W. noch ¼ uyrs N.W. en 1 uyr N.N.W. doen veranderden engingen ¾ uyrs N.t'
O., daernae weder ¼ uyrs N.N.W., mitsgaeders 1 uyr N. coomende alsdan weder by
een clip daer wy eenich wormich regenwater vonden, alwaer wy een weynich rusten;
alhier verlieten ons de Namaquas en vertrocken naer haer corael naer een weynich
rusten, braecken weder, vervolchden onse laeste+ gemelde cours noch 1 uyr, daernae
+
gingen 2 uyren N.N.W. en dan weder 1½ uyr N. coomende alsdan in een droge
9¾ uyr.
revier daer wy ons nachtrust hielden en alsoo wy hier geen ander waeter daen een
weynich sout water vonden, waeren wy seer verleegen, want de beesten van dorst
niet etten en costen, soodat wy soeckende ter rechterhandt noch enich riet gewaer
wierden, alwaer wy begosten te graeven, vonden natte grondt, groeven alsoo een
kuyl wel 1½ mans lengte diep doch costen geen waeter dien avondt becomen, soodat
wy hoopten des morgens vroech wel water te hebben, 't welck oock geschieden; des
anderen daeghs 's morgens vroech vonden de put met waeter wel versien te sijn,
soodat wy daeruyt onse vaetjes veulden en de beesten drincken, maer soodrae wy
het proefden was het anders niet alsof het met salpeter gemengt was, doch aensiende
de groote dorste die onder ons was en die wy wel wisten dat noch meerder souden
lyden moeten, waeren genootsaeckt 't selve te drincken ende mede te voeren; vonden
hier in voorgemelde droogen revier eenich wit sout, soodat wy presomeerden deselve
in de regentijt gants brack te sijn.

Den 11 do.
Den 11 do. als voors. braecken weder op, gingen 1 uyr N.N.W., alwaer hem Dirck
Rootkop begoste heel impotent te bevoelen, soodat hy wat achter bleeff, doch wy
maerseerde al souties2) vort laetende by hem noch twee man met dewelcke hy volgen
soude, soodat wy noch 2 uyren N. gingen, coomende alsdan by een klip, daer wy
hoopten wat regenwaeter te vinden 't welck ons mitsluckten, von-

1) Vonden is weggelaten.
2) Soetjes, langzaam.
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den daer waeter noch weyde ende alsoo wy heel dorstigh naer het salpetrich waeter
waeren, alsmede onse beesten en insonderheyt voorgemelde D.R. want hy gedurigh
weder verswackten door de grootte hitte soo leeden alhier groote aermoedt; doen het
ontrent 1 uyr begost te woorden, soo begaf sich M. Pieter1) met voorgemelde Dirck
Rootkop op wech, verhoopten wat water onder de groote steenbergen te vinden;
naerdat nu de grooste hitte gepasseert was,+ braecken wy op, vervolchden onse laeste
gemelde cours noch 1 uyr, alwaer wy D.R. vonden leggen, die niet meer voort en +4½ uyr.
costen, want hy gedurich swacker wierdt, waeren alsoo genootsaeckt om hem op een
beest te setten totdat wy by waeter quaemen, doch terwylen wy het beest gereet
maeckten, soo saegen wy vier2) dat sich begost ½ uyr van ons te vertoonen aen een
hooghe geberchte, soodat wy presommeerde, omdat M. Pieter vooruyt gegaen was,
't selve gemackt te hebben en dat hy daer waeter gevonden hadde, soodat wy ons
seer verblyden, setten alsoo de patient op het beest ende vervolgde onse voorjege
cours noch ½ uyr, coomende alsdan op een corael daer de Namaquas eertijts gelegen
hadden alwaer wy ter rechterhandt onder een berch in een morassiege kuyl eenich
soet waeter vonden, soodat wy hier die nacht verbleven.

Den 12 do.
Den 12 do. 's morgens vroegh begaven ons weder op reys ende alsoo hem de patient
een weynich beeter bevoelde, soo was geresolveert met M. Pieter weder vooruyt te
gaen, naemen alsoo onse cours 1 uyr N. t' O. noch 1 uyr N.N.O., passeerden soo
weder over een cloof, boven sijnde naemen onse cours noch ¾ uyrs N, coomende
alsdan in een valye daer wy waeter groeven, alwaer wy genootsaeckt waeren te rusten,
want M. Pieter hadde een ander pat genoomen ende van ons3) noch niet weder
verscheenen, soodat wy presommeerden de patient weder verswackt most zijn 't
welck oock soo bevonden want Mr. Pieter naerdat wy ontpackt hadden by ons quam
meedebrengende een Sonquas, die hy in 't geberchte gevonden hadde, rapporterende
dat Dirck Rootkoop niet meer voort coste, seide dat Johannes Dorhagen bij hem
gelaeten hadde ontrent ½ uyr van hier, want de patient niet meerder voort en cost,
soodat ick een honinch saeckien met water gevolt hebbende haer te moede4) ging;
naerdat een weynich gegaen hadde, ontmoeten sy mijn ende naerdat sy nu

1)
2)
3)
4)

Meester Pieter van Meerhoff.
Vuur.
Lees: ‘van ons...vernomen’ of ‘aan ons...verscheenen’.
Tegemoet.
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gedroncken hadde is noch meede tot onse rustplaets gecoomen, naerdat+ de grooste
+
hette gepasseert was, braecken weder op, setten de patient weder op het beest,
6¼ uyr.
naemen onse cours ½ uyr N.W. coomende alsdan in een clooff van een secker groot
geberchte, dewelcke opganck sich N. streckte, vervolgde die soo met grootte moyten
3 uyren, want de patient niet wel voort en cost ende het beest cost hy niet geduerigh
gebruycken ten aensien van de nauwe passagie, die somtyts door de klippen gingh
alsmede de steylte derselve; boven gecoomen sijnde bevonden daer een vlacke valye
voor ons te hebben op het geberchte sijnde voor ons eenige beesten, soodat wy een
wynich voordergingen, daer wy waeter vonden, alwaer wy ontpaeckten; sulckx
gedaen sijnde, gingen 2 man van ons naer voorgelde1) beesten om te sien of deselve
de Namaquas ofte Sonquas toequaemen, dewelcke wederom coomende rapporterende
dat deselvige van de buytenwacht der Namaquas waeren alsmede brachte de capitayn
met andre van de buytenwacht by ons naerdat sy nue bij ons geweest waeren ende
een pijp toback genooten hadden, heeft Kruythooff hem laeten vraegen, hoeveel
dagen rysens de revier hier vandaen soude gelegen sijn, waerop hy antwoorde 4/d
reysens, soodat Kruythoff hem eenige plaeten cooper, mitsgaeders stocken en coraelen
alsmede een muts van de Revaensche mutsen presenteerde, waerover hy hem seer
verblyde ende ons beloofde daer te brengen, bleeff oock de nacht by ons.

Den 13 do.
Den 13 do. als voors. braecken weder op, naemen onse cours ½ uyr N. vergeselschapt
synde met voorgemelde capytayn van de Namaquas buytenwacht, alwaer wy doens
quaemen by syne corael, sijnde sterck 5 huysen, doen veranderden en gingen ¼ uyr
N.N.O., quaemen weder by een corael van 16 huysen, doens naemen onse cours
weder N. en gingen soo 1 uyr coomende alsdan by een corael+ van 75 huysen;
hierontrent sloegh wy ons neder by een droge revier daer noch op eenige plecken +2 uyr.
eenich water stondt, sulx gedaen sijnde vergaerden sich de opperhooffden met alle
capytayns by ons, repieteerde ons van haere voorgemelde batalie tegens de Numaque,
alsmede van haer schade versoeckende daer beneffens dat wy met haer soude afgaen
om haer te helpen, dat sy weder revengie mochten genieten, seggende dat selvige
Numaque2) hier 4/d reysens aen een groot water laegen ende aengesien de aenwysinghe
van haer sich meest N. streckte soo presomeeren wy dat sulckx de revier

1) Lees: voorgemelde.
2) Men verwarre niet Namaqua met Numaque.
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Vegita Magna soude sijn. Het versoeck van haer heeft hy niet volcoomentlijck connen
acceppteren sonder last van d'E. compe te hebben, maer hebben haer belooft, dat soo
eenige met ons woude gaen wy haer soo veel bescheermen soude als ons selve,
waerover sy gesamentlijck niet wel tevreeden waeren ende ons gantsch niet toestaen
wouden, dat een van haer ons door dit groote grusaemen geberchte soude door brengen
alsmede vallende voors. capiteyns, die ons belooft hadde daer te brengen, heel lastigh
hem wel expresselijck verbiedende, soodat hy het cooper wederom bracht, seggende
dat voor dese mael niet medegaen coste1) dit ontfangen hebbende dede er daer noch
enigh cooper en cooraelen by presenteerden het weeder aen andre dewelcke daernaer
seer graech waeren ende oock wel vastelijck beloffden om ons in 4 dagen daer te
brengen, maer costen geen consent van de opperhoffden daertoe becoomen, want sy
vreesden dat soo wy by de Numaque quaemen, dat wy ons alsdan by haer vyandt
souden voegen, daerom sochten sy veel uytstellinghe om ons te beletten dat niet
verder souden coomen voorstellende dat tusschen de revier en hier geen waeter ofte
weyde te becoomen was, 't welck wy niet costen gelove, soodat wy noch al sterck
by haer aenhielden om een van haer mede becomen om ons door de grusaemen bergh
door te brengen, maer coosten geen gehoor becomen, soodat sy oock van ons weeder
vertrocken ende de opperhooffden sich byeen vergaerden op een plaets by haer corael,
daer sy lange beschaeringe2) hielden, soodat sy elck nae haer woonplaets gingen, ons
geen bescheydt meer brengende.

Den 14 do.
Den 14 do. als voors. quaemen sy weder by ons seggende, dat wy wieder terugge
soude keeren, want wy voorder geen waeter noch weyde costen becomen; wy seyden,
dat wy noch wel wat soude soecken, maer woude sulcx niet toestaen en dat om
oorsaecke, omdat wy de passagie niet souden bekent worden, soodat wy saegen, dat
niet winnen costen, vonden derhalven geraetsaem om hier niet langer te verblyven,
maer ons op aenstaende morgen op reys te begeven verhoopende dat eenige Sonquas
in 't geberchte souden vinden die onsterechte3) soude brengen om aen voorgemelde
revier te coomen.

Den 15 do.
Den 15 do. als voors braecken weder op, begeevende ons naer een cloff van een
geberchte, nemende de cours N. gingen soo 1 uyr op-

1) Hier is de zin uit.
2) Pitsjaar, pitsjaring, Scheepsterm, hier = beraadslaging.
3) Ons te rechte.
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waerts, boven sijnde veranderden en gingen N.N.W. alwaer wy weder de corael van
Naue op een andere geberchte in 't N.W. vernaemen, doch vervolchden onse cours,
coomende alsdan in een valye, daer wy een weynich water vonden, alwaer wy by
een grootte klippe ontpackte; sulcx gedaen sijnde gingen een weynich voorwaerts
uyt, saegen voor ons uyt soo verre sien costen twee bequaemen cloeve deren1) loopt
sicht N.t'O. streckte waerover wy goede moet cregen, verhoopende, dat wy de rechte
passagie getroffen hadden, hoewel de Namaquas ons deselve niet wysen wouden;
naerdatwy nu 1 uyr gerust hadden, sijn de voornaemste capytayns niet2) eenich van
haer volck, alsmeede eenige Cregeriquas die 's daeghs te vooren met accaby hier
waeren gecoomen gewaepent sijnde met eenige assegayen by ons gecoomen, gingen
wat neder sitten, versochten aen ons eenige pypen toeback, die wy haer gaeven;
naerdat sy nu wat geroockt hadden, liet ons Naue seggen, dat wy haer al ons
reesterende coper en coraelen geven souden en dat sy ons daervoor eenige schaepen
en bocken geeven souden ende wy weder terugge keeren souden, want sy niet
begeerde, dat wy vorder gaen souden, seyden dat wy geen waeter noch weyde souden
vinden en dat sy oock bevreest waeren, dat als wy de passagie niet costen vinden,
wy alsdan souden brantstichten om Sonquas by ons te becoomen, 't welck haer dochte
schadelijck voor haer te wesen, waerop wy sulckx van haer vernemende haer weder
versochten, dat sy souden een van haer meede senden haer vaestelijck belovende
geen brant te maecken, alsmede versochte aen Naue dat hy 2 a 3 van de beesten, die
bequaem om te draegen waeren by de syne soo lange soude dryven, totdat wy
wederquaemen en souden alsdan onse coraelen ende resteerende cooper voor beesten
overlaeten ofte verruylen, maer costen niet helpen, seyden al, dat wy terugge moesten;
nae de middagh quaemen veele vrouwen en kinderen by ons, doch sijn naer een
wynich blyvens weder vertrocken; naerdat het nu begost avondt te worden, seyde sy
weder, dat sy niet begeerden, dat wy vorder souden gaen om de andre Numaque geen
vrindtschap te vertoonen, daer wy3) versochten, dat wy haer met brandewijn weder
wat souden tracteren, waerop Kruythoff den kelder opende, haer elck met een soepien4)
beschonck, schonck Naue met noch een van de oudtste capytayns elck een plaet
cooper, naerdaet sy sulckx

1)
2)
3)
4)

Duitse invloed.
Lees: met.
Lees: sij.
Een soopjen.
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genoten hadden, stonden sy op, seyden soo wy niet wouden wederkeeren, sy alsdan
tegens ons backalayen souden, ons strengelijck driegende en sijn soo weder van ons
vertrocken, welcke voorstellinge ons niet wel behaegde want wy soo groote aermoede
van dorst en moyielickhijt van passagie gehadt hadden, soodat wy daertoe niet wel
resolveren costen, want wy meede niet twyffelden, dat soo wy de Numaque op deden,
wy van haer heel vrindelijck souden ontfangen worden ende dan wel vorder bij de
Cabuners1) ofte swaerte natie coomen wandt de Numaque daermeede handelen;
naerdat wy nu wadt gegeten hadden, heeft Kruythoff ons altesaemen naer onse
meeninge gevraecht, soodat wy hem altemael daerop antwoorden, dat ons niet goedt
dochte, dat wy wederkeeren souden, omdat wy volgens haer seggen soo dicht daerby
waeren, dat ons dochte geen eer maer schande mede behaelen costen, soodat wy
liever voorwaerts wouden gaen, doch stelde oock sulckx aen sijn goetvinden, daerop
hy resolveerden dat soo wy hem niet woude verlaeten hy ons alsdan als een vroom
offecier behoorde te doen voorgaen soude ende dat wy ons voorwaerts reyse soude
gaen bevorderen, verhoopede, dat sy ons wel soude laeten passeren en soo niet soude
ons alsdan teegens haer deffenderen, 't welck wy hem alle vastelijck beloofden,
waerop ick ons gewoonlijck gebedt dede ende wy onse nachtrust naemen.
Aengaende nu het landt, dat van de Oliphantsrevier, tot hiertoe gepasseert is, gants
onvruchtbaer vinden hier weynigh grasz maer alderwegen sandigen, steenachtighe
gront, mitsgaeders groote bergen en veel drooge revieren sijnde der bergen haere
waterloopen in de regentijdt; het landt is heel wildt met doerne ende met andre
boschjes bewassen, vinden oock weynich waeter ende hetgeene soo hier en daer noch
is bevinden altijt brack, soodat dese passagie niet wel anders als in de regentijt te
gebruycke is, want men dan op de clippen altijt noch soude goet reegenwaeter vinden.

Den 16 do.
Den 16 do. met het daegen braecken weder op, waeren altesaem geresolveert om ons
reys te vervorderen, achtende haer dreygemente niet, maer Kruythoff begoste de
moet te laeten saecken seyden dat wy geen kans tegens haer hadden seyde dat wy
weder terugge souden keeren, 't welck ons altemael leedt was, omdat soo dichte by
waeren, doch waeren genootsaeckt sijn comando te pareeren,2) soodat

1) Kobona, de Kaffers.
2) Duits: pariren = gehoorzamen, gevolg geven, nog als militaire uitdrukking in Duitsland in
gebruik.
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wy weder packten en terwylen wy doende waeren, quaem Naue met sijn 5 a 6 weder
by ons saegen oock een trop beesten naer voorgemelde cloef dryven, seyden dat wy
weder terugge gaen doch Kuythoff1) opende de kelder beschonk haer noch eens, doe
wy nu gepackt hadden, naemen onse cours weder terugge, sy sulcx siende, waeren
daerover lachgende verblijdt naemen onse cours S.S.O. gingen soo ½ uyr, daernae
veranderden en gingen noch 1 uyr S. daer wy by een weynich waeter quaemen, alwaer
wy wadt rusten. Naedat nue het heeste van den dach gepasseert was, braecken weder
op, neemende onse cours als vooren, vervolchden die soo 1 uyr, daernae gingen
weder ½ uyr S.S.W. met noch 1½ S. bevonden ons doe weder by een cleyne revier,
daer wy onse randevou naemen; aengaende nue de Namaquas, deselve worden voor
sooveel wy connen2) voor de voornaemste der Hottentots gehouden, sijn door de
banck cloecker van gewas als de Serdienenmans3), worden oock voor krijgshelden
van de andre vermaert, want sy meest altijt oorlogh voeren, sijn bedeckt met grootte
vellen, die bynae tot de aerde toe hangen sijnde van dassen, jackhaelsen ofte schoonen
beestenvellen, sijnde achter met lange sterten, haer muttsen sijn van schaepsvellen,
die sy om het hooff saemen reigen onder aen rondt om het hooft met coopere coraelen
beset, voor haer schamelichijt draegen sy een breedt vell dat bereyt is onder met
strepen gesneeden, waerop sy een yvoeren plaet met een kruys daerop gemackt binden
om haer huften sijn sy behangen met coopre ende roode coraellen kettinge, de koopere
sijnde van roodt cooper gemaeckt, haere roode coraelen sijn fyne coraelen, gemaeckt
sijnde van fragmenta coralli rubridie sy 20 sommige 5 a 26 mael om haer lijff
gewonden hebben, sommige draegen oock eysere kettingen, die sy selver maecken,
den Nurenborger sloetelkettingen gelijck dun en net gemaeckt om haer hals sijn sy
met coopere kettingen behangen, sijnde van ons cooper gemaeckt, alsmede om haer
armen doch sommigen hebben dicke ringen om haer armen sijnde van rootachtighe
coper op haer borst draegen sommigen een rootachtige coperplaeten ofte scheyfen,
hetwelcke sy seggen van de portugaysen becoomen te hebben, den bosviegen4) croon
schyven gelijck gemaeckt, alsmede hebbe sommigen eenige 3 kante plaeties voor
haer voorhooff, die sy selfs maecken, haer amonitie bestaet in

1)
2)
3)
4)

Der is vergeten.
Weggelaten is vernemen of zien.
Saldanhars, Saldanjemans.
?
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peyl en boch alsmede de gedrayden assagayen den onseren Hottentots gelijck,
geneeren sich van haer beestiael, alsmede graeven wortelen van een seecker gewas,
dat alhier groyt, 't welck sy gedurich eeten, hebben groote menichte van beestenmeelck
huye1) schapen en bocken, soodat sy veel melck genieten, sijn rontom met
buytenwachten beset van haer volck en dan noch weder van Sonquas die voor haer
oock geduerich vellen maecken en bereyden.

Den 17 do.
Den 17 do. alhier still gelegen.

Den 18 do.
Den 18 do. als voren quaemen ons desen dach weder de Cregeriquas by die met
eenige Namaquas vergeselschapt sijnde weder naer haer corael vertrocken by haer
hebbende 2 geladen draechhuyen2) met eenige schaepen.

Den 19 do.
Den 19 do. 's morgens vroegh packten onse beesten en begaeven ons op reys,
vervolchden onse laestgemelde cours noch 1½ uyr mitsgaders 1 uyr S.W. t' S.
vervolgden soo een drooge revier, daer wy ontpackten ende met graeven eenigh
water vonden; hier resolveerde Kruythooff om weder een passagie achter haer om
te soecken ende alsoo te trachten of wy daer noch coomen costen, gingen alsoo met+
ons 4 man uyt om een wech te soecken ende naerdat wy bevonden dat deese revier +2½ uyr.
sich meest oostelijck hiel, keerden wy weder en sijn alsoo hier deese nacht verbleven.

Den 20 do.
Den 20 do. als voors. begaeven ons weder op reys, gingen een uyr N.O. ende naerdat
hier wat jong riet stont hebben wy hier ontpackt ende de beesten laeten weyden,
groeven hier oock weder eenich water voor de beesten ende vonden hier in een klip
een steenen put, daer wy voor ons wat reegenwater bequaem;3) tegens den avondt
quaemen 3 Sonquas by ons daer Kruythoff in verblyden ende naerdat hy haer
gevraecht hadde off sy de wech niet wisten nae de revier, seyden van ja, dat sy hem
in 5 daegen daer brengen souden, maer wy andre costen sulcx niet wel gelooven,
vreesden al dat van de Namaquas uytgemaeckt waeren om ons te vervolchgen 't
1) Ooien.
2) Draagooien.
3) Bequaemen.
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welck oock sich soo daer nae vertoonden doch hy betroude haer veel toe vastelijck
meenende, dat hem niet bedrigen souden, liet haer alsoo nedersitten en gaf haer wat
te eeten; naerdat sy wat gegeten hadden versochten sy aen hem om roode mutsen,
waerop hy haer elck een roode rouaensche muts langde met een boschie coraelen en
een mes; sy alsoo hier by ons dese nacht verbleven.
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Den 21 do.
Den 21 do. als voors. braecken weder op, vergeselschapt sijnde met dese Sonquas
naemen onse cours 1 uyr S.O., doen veranderden en gingen 1½ uyr N.O., quaemen
soo tegen een hooge bergh aen marseeren, daer wy een weynich wormigh regenwaeter
tusscheen de+ klippen vonden wy af droncken ende genootsaeckt waeren om de
grootte hitte hier te rusten, hadden hier gants geen weyde; alhier wassen vreemde +5 uyr.
boomen den palmboomen gelijck sijnde; naer dat nu de grooste hette gepasseert was,
braecken weder op, neemende onse cours N. vervolgden die soo ½ uyr gaende alsoo
op een hooge bergh, daernae gingen 1 uyr N.O. alwaer wy dae boven quaemen ende
saegen geen paede, anders niet dan hooge bergen, gingen doe noch 1 uyr N.N.O.
daer wy by eenigh water en riet quaemen, alwaer wy die nacht verbleven; desen
achtermiddach liet Kruythoff 2 Sonquas van hem gaen, seyde dat dassen en honinck
souden haelen, maer sy1) niet weder gecoomen; des nachts is de 3 Sonquas2) oock
van ons wech geloopen by hem hebbende 3 honden die hy hadde achtergelaeten.

Den 22 do.
Den 22 do. als voors. braecken weder op, naemen onse cours N., gingen soo ½ uyr,
daernae veranderden en gingen 2¼ uyr N. t' W. Doen vervolgden weder onse cours
van N. 1¼ uyr daer wy by een klippe door de groote hette genootsaeckt waeren te
verblyven,+ hadden hier geen paede, noch weyde, noch waeter; naerdat de hette
+
gepasseert was, begaeven ons weder op reys, vervolgden onse vooriege cours
4¼ uyr.
noch 1¼ uyr, alwaer wy doe in een klipachtighe cloeve quaemen, daer wy wat
regenwaeter voor de beesten op de klippen vonden ende voor ons groeven wy een
weynich waeter maer hadden hier geen weyde, soodat wy hier dese nacht verbleven.

Den 23 do.
Den 23 do. als voors. begaeven ons weder op reys, vervolgden onse cours noch 1
uyr, quaemen weder by een weynich riedt en regenwater, dat op de klippen stondt,
doch vol jonge kickvorschen en wormen sijnde; alhier waeren wy genootsaeckt de
beesten wadt te laeten weiden, soodat wy hier ontpackten ende het resteerende+ van
den dach verbleven. Ondertusschen ging Kruythof heenen ende gaf ons elck een +1 uyr.
weynich brandewijn, wandt wy die nacht grootte koude geleeden hadden; sulckx
genooten hebbende nam hy 3/man by hem en ging vorder vooruyt om een padt,
mitsgaeders weyde en waeter te soecken, quam soo des avondts weder by ons,
rapporteerde eenich reegenwaeter en weyde gevonden te hebben.

1) Sijn is weggelaten.
2) Bedoeld is: de derde Sonqua.
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Den 24 do.
Den 24 do. als voors. braecken weder op, gingen weder door moyyelycke klippen
en revieren al sonder paeden 1 uyr N. 't W., daernae keerden ons en gingen ¼ uyrs
W. coomende alsdan in een saeck van klippege bergen, daer wy regenwaeter boven
op een klip vonden en onder aen de klip oock voor ons eenich waeter groeven, maer
hadden hier geen weyde, doch een uyr gaens N.O., gaende hier vandaen stondt eenich
gras, maer geen waeter, daer wy de beesten heenen dreeven en lieten weyden,
aensiende nu dat wy met onse reys niet veel voorderen costen, dochte Kruythoff
raedtsaem, dat hier de beesten soude willen laeten ende met 8 man en 2 beesten
voorwaerts reyse, soo heeft hy daertoe 8 man uitgesocht, die hy seyde, dat sich soude
claer maecken om morgen vroegh met hem te vertrecken, achterlaetende mijn Pilagius
Wecheling1) als commandeur om by ons ende by de beesten ende reesterende goederen
te blyven; naerdat sy nu haer souden gereet maecken, gaf hy haer broodt, alsmede
ons oock; als nue het broodt overgesien was, bevonden met kruymen en alles niet
meer dan voor 13 dagen te hebben, 't welck ons gesaementlijck niet wel behaegde,
wandt hy aen ons gesijt hadde, dat soo hy bequaemen wech vonden wel 10 dagen
wech blyven woude, doch wat hem seyde woude niet helpen, alhoewel dat hem de
swaere wech genochsaem voorgeleydt wierdt van ons, die wij gepasseert waeren
ende dat ons beter dochte raedtsaem+ te sijn te keeren, wandt wy wynich victalie
meer bevonden te hebben en voor sieckte niet verseeckert waeren om de aermoede, +1¼ uyr.
die wy geleeden hadden, alsmeede, die wy noch dagelijcks leeden ende noch soude
moete leyden, aengesien de grootte koude des nachts ende hette des daeghs ende dat
met soo slecht leelijck ende veelderhanden waeter, alsmede stelden hem oock voor
dat van ons achterlaeten broodt oock niet wel verseckert waeren, want wy hetselve
in een kuyl gesteecken hadden, die van de Sonquas gegraven was en dagelycx daer
ontrent passerden het eynde van de Oliphantsrevier doch coste niet helpen, soodat
wy saegen, dat wy ons getroosten moosten bevelende ons alsdan gesaementlyck Godt
de Heere, die wy hoopten dat ons wel bewaeren soude ende ons weder by de onsreige2)
helpen; terwylen dat sy nu doende waeren met gereetmaecken, quamen by ons 10
Namaquas aen die ons vervolchden ende sochten gewaepent sijnde met enige
assagayen, alsmede mennichte van py-

1) Pelagius Weckerlijn.
2) Unsrige, de onzen.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686

98
len en boogh; by ons gecoomen sijnde vraegden waer dat wy heenen wouden, waerop
hy haer weder liedt vraegen, hoe verre dat noch van de revier waeren, daerop sy
seyden, dat wy maer wederkeeren souden, want wy deselve niet vinden en souden,
telden meede weder veel dagh meer als vooren gesijdt, seyden oock, dat wy geen
water noch weyde souden hebben, noch ook geen paeden anders niet dan grootte
geberchte doch Kruyhoff hoopte noch al uytcompste te vinden, presenteerde aen
haer weder eenich cooper en coraelen, dat sy hem de wech wysen souden, maer
costen haer daertoe niet bewegen, seyden dat hy met haer naer haer corael weder
souden trecken, alwaer sy hem bocken en schaepen daervoor woude geven, en dat
hy weder terugge soude keeren soodat hy nue saegh dat hy niet voorder coste coomen,
dieshalve was hy genootsaeckt dat weederkeeren mosste, want sy ons niet verlieten,
maer by ons bleven ende hy coste sijn vooriege resolutie niet volbrengen om met de
8 man te vertrecken, want sy ons niet met vreede souden hier hebben laeten blyven,
maer wel de beesten eerstelijck daernae de goederen soecken te ontneemen ende soo
wy ons met ons 5 man, daertegen hadden gesteldt, souden ons oock wel buyten
twyffel aengetaest hebben, soodat wy daerover noch seer verblijdt waeren, dat noch
by malkanderen waeren, wandt als verdeelt hadden geweest, soude onmogelijck een
sijn van ons terechte gecoomen, aengaende het landt, soo achter de Namaquas
gepasseert is meede noch slechter als vooren want sich hier grootte steenklippachtige
bergen vertoonen, alsmede gants geen gras; het landt is dick begroyt met bosschys
ende wilde naegelboomen; aen den bergh wassen boomen den palmboom gelijck,
verneemen hier weynich gedierte anders daen eenigen kliplooppers, maer houden
sich hier in de clippen grootte mennichte van dasse en coneynen, alsmede op het
landt veel haesen; aengaende de waeterloopen, die betoonen haer soeter als de andre
gepasseerde, want wy hier noch geen brack waeter gegraeven hebben.

Den 25 do.
Den 25 do. 's morgens vroegh begaeven ons weder op reys, neemende onse cours
weder teruggewarts vergeselschapt sijnde met voorgemelde Namaquas, naemen onse
cours ¼ uyrs O., mitsgaeders een uyr S. t' O. en dan 1 uyr S. alwaer wy doe weder
in de klipachtige cloeve quaemen, daer wy wat rusten, vonden daer noch op de+
+
clippen eenich wormich waeter alsmede in de gegraeven kuyl eenich dick wit
4¾ uyr.
waeter, dat wy droncken. Alhier begoste een van ons volck genaempt sijnde Dirck
Wessel zich heel inpotent te bevoelen, waer-

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686

99
over wy ons seer bedroefden, doch naedat de grooste hette gepasseert was begaven
ons weder op reys, lieten hem met meester Pieter een weynich vooruytgaen ende
naedat hy ontrent ½ uyr gegaen was begoste noch swacker te werden, soodat niet
verder gaen coste, soodat wy weder by hem gecoomen sijnde, hem vonden
nederleggen ende omdat het ons niet moylijck1) was hier te blyven, want wy hier
geen waeter of weyde op 2 a 3 uyren hadden, hebben wy hem op een van onse beesten
geholpen ende vervolgden onse voorgemelde cours noch 2½ uyr coomende alsdan
in een drooge revier daer eenich water mitsgaeders riet was daer wy die nacht
verbleven.

Den 26 do.
Den 26 do. omdat de voorgemelde persoon noch meerder verswaeckte sill2) geleegen.

Den 27 do.
Den 27 do. ut supra doch begoste met voorgemelde persoon wat te beeteren, van de
middaegh waeren onse Hottentos naer de Namaquas corael gegaen, die tegen den
avondt weder quaemen, seyden by een huyschien geweest te hebben sijnde een
buytenwacht waer af sy de Namaquas die daerinne vernachte meede brachten, seyden
oock, dat sy in de andre corael geweest waeren, maer dat de Namaquas niet thuys
waeren geweest; naerdat dese gemelde Namaquas nu by ons wat geweest hadden en
den avondt naeckte is hy weder vertrocken ende wy maeckten weder preperatie om
op aenstaende morgen onse terugge reys te vervorderen, als de nacht nu begost te
naecken, soo hadde ick de eerste wacht, dij3) tijt nu gepasseert sijnde ende mijn wacht
geëyndicht, wierde afgelost van een van ons volckeren genaempt sijnde Laurens
Hoffman; afgelost sijnde ende van gansch geen onheyl weetende ging oock naer
mijn rustpleck toe nochtans was nauwlijx ter neder gelegen of de schildtwacht
maeckten een groot geluydt, want hy van de Hottentos bezet was, die stadigh op hem
met peylen schooten; wy sulckx gewach woorden meede verbaest, sprongen op, doch
alsoo de schildtwacht sijn geweer verleyde soo wisten noch niet in 't eerste wat dat
hem lette, daeroover dat hy riep, want hy door grootte verbaesthijt niet coste soo ras
antwoorden, doch soodrae wy by hem quaemen, riep hy dat hy aen sijn mondt gequest
was, waerop wy ons geweer loosten, maer doordien het heel doncker ende
regenachtigh weder was, costen niet sijn4)

1)
2)
3)
4)

Lees: mogelijck.
Still.
Lees: die.
Sien.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686

100
waer ofte wadt volckeren het waeren doch schootten noch hefftigh op ons, soodat
wy weder geloost hebbende geen pylen meer vernaemen, maer Pilagius Wechlingh1)
wierdt met het opreysen van voorgemelde mitsbaer in sijn slincker borst geschooten,
welcke wonde door M. Pieter niet coste gegrondet worden, soodat altemael vreesden
dat hy ons afgedanckt hebben; voorgemelde persoon, te weeten Dirck Wessel wierde
oock geschootten door sijn been welcke peyl M. Pieter door het been heen trock.
Dirk Rootkoop keech2) oock een dewelcke op sijn ribben afstott en 't welck ongeluck
ons niet wel behaegden, doch costen daer niet toe doen, want deze schergie3) soodrae
wy weder geschootten hadden gedaen was, hielden soo het resterende van de nacht
met ons allen de wacht maer costen niet verneemen; wadt aengaedt de pylen daer sy
mede schootten waeren van de punten van steen gemaeckt luyt4) monster soo wy
mede brenge.

Den 28 do.
Den 28 do. 's morgens vroegh braecken weder op, begosten de beesten te packen
neemende een bequaem beest voor Pilagius want hy seer swack was om hem daerop
wech te voeren, terwylen wy nu weder packten, quaemen weder van de Namaquas
8 man by haer hebbende eene vrouwe gemonteert sijnde met eenige assagayen,
brachten meede twee lammeren, eenen groote bul en eenen rooden draeghos dewelcke
sy aen ons presenteerde te verruylen ende naerdatte sy van ons gehoort hadden, dat
wy te nacht waeren aengetast, gingen sy naer de voedtstappen sijn5) waer dat deselvige
persoonen geweest waeren doch lieten haer gantsch onweetende daer afduncken
seyde dat door haer niet gepleecht was maer mosten Sonquas geweest hebben, doch
wy ruylden van haer de beesten en schaepen ende sulckx gedaen sijnde gaeven haer
elck noch een pijp toback ende gingen soo weder op reys, naemen onse gepasseerde
passagie weder soodat sy ons verleten ende naer haer corael gingen, maer hoe
onwetend sy haer hielen soo costen nochtans niet geloven ofte sy hebben sulck
ingesteldt, wandt de Sonquas die hier leggen mede buyten wachten van haer sijn
want sy oock voor haer dassen ende andre vellen bereyden en maecken soodat wy
oock meenen sy niet alleene quaemen om de beesten te verrylen maer meest om te
sien

1)
2)
3)
4)
5)

Pelagius Weckerlijn.
Kreech.
Charge.
Duits: laut = overeenkomstig.
Sien.
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of daer eenich van ons volck gebleven waeren, wandt sy ons wel besaegen, 't welck
haer misluckten; naerdat sy nu van ons vertrocken waeren, maerseerden wy oock
heenen, neemende de cours S. t' O., gingen soo 1½ uyr mitsgaeders noch ½ uyr S.
daer wy doens weder op onse rustpleck quaemen, daer wy den 21 deser geweest
waeren, alwaer wy ten aensien van de grootte hette, alsmede de gequeste genootsaeckt
waeren te rusten; naerdat de grooste hette gepasseert was, braecken weder op, maer
door Dirck Wessel sijn been begost te verslimmeren, soodat quaelijck voort coste,
doch alsoo de passagie hier heel moyelijck was, soo costen hem noch op geen beest
setten is derhalven noch te raet gegaen, maerseerden soo souties1) heenen, naemen
onse cours 1 uyr S.S.W., noch 1 uyr S.W., mitsgaders ½ uyr S., coomende alsdan
weder met groote moyte weder aen een clippen daer wy den 21 deeses des middaghs
waeren geweest, vonden daer 8 Sonquashuysen, mitgaeders vrouwen en kinderen
alsmede een van de Sonquas, die van ons wechgeloopen was, dewelcke heel vervaert
wiert, doch deden hem niet noch stelden hem sijn foute niet voor, gingen soo een
weynich van de huysies af op een vlaeckte, daer wy ontpackten, sulcx gedaen sijnde,
saegen de andre Sonquas oock aencoomen, maer doe sy ons in 't gesicht kreegen,
naemen sy oostwaers de vlucht tegens een bergh aen, daer sy vergaerderen, dorsten
naer haer huyssiens niet coomen, daer quaem oock een van de buyttenwacht der
Namaquas by haer huyssies, welcke die nacht by haer verbleeff, doe het nu doncker
was quaemen eenige van de Sonquas van 't geberchte naer haer huyssies, naerdat sy
saegen dat+ wy haer niet moeyden, wy setten die nacht geduerigh 3 schitwachten2)
+
uyt omdat wy soo veel te beeter al onheyl voorcoomen souden en omdat wy op
4¼ uyr.
haer huyssies sooveel te beeter acht soude nemen wandt Kruythooff geresolveert
was haer met den daegeraedt te verrassen, ende alsdan met deselve met haer weder
toe te meeten, daermeede hy presommeerde sy ons toegemeeten hadden; als nu de
dageraet aenquaem, docht ons niet raedtsaem, dat sulcx deden, seyden dieshalven,
tegens hem, dat ons sulcx niet geraeden dochten, want wy van geplechde faute niet
verseeckert waeren dat door haer geschiet soude sijn, alsmeede, omdat wy met de
gequeste belaeden waeren, want wy niet meer als 2 beesten packen costen, die het
goet droegen, omdat 2 beesten ombequaem waeren om te

1) Souties = zoetjes.
2) Schildwachten.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686

102
draegen ende 2 beesten moosten houden voor Pilagius en Dirck Wessel1) been die
wy anders niet voort costen crygen, alsoo de pijn van Dirck Wessels been sich
daegelijck vermeerden alsmede opdat wy op geen open passagie waeren maer hier
tusschen grootte geberchte sijnde alsmede omdat wy vreesden dat soo haer dooden
ende wy weder op de Namaquas passagie quaemen, dewelcke wy niet costen voorby
passeeren, wy dan lichtelijck van haer weder souden aengetast woorden, want dese
Sonquas haere buyten wachten sijn alsmede, soude ons altijt aenvechtinghe hebben
moeten vermoeden, 't sy van andre Sonquas alsmeede Creocriquas en alsoo ons
dochte wy al schaede genooch hadden om van onse terugge reys verhindert te sijn,
soo vonden raedtsaem dat wy voor sulcke ongeluck te verhoeden sulcx niet beginnen
moosten 't welck hem voorgesteldt hebbende, packten en vervorderden ons reys,
vonden hier een weynich wormich stinckent waeter.

Den 29 do.
Den 29 do. als voors. braecken weder op scheyden soo met stilheyt van de Sonquas
naemen onse cours 1½ uyr S.W. doen veranderden gingen 1 uyr N.W., doen weder
1 uyr S.W., quaemen doens ter plaetsen daer wy den 19 deser geweest waeren, daer
wy een weynich rusten, groeven weder wat waeter; naerdat wy ½ uyr gerust hadden,
quaemen 2 Namaquas van de buytenwacht by ons brengende meede doenmaels de
capitayn van de Creoeriquas met noch 2 van sijn volckeren, alsmeede hadden de
Namaquas eenige kalven, die sy verruylden wouden maer omdat wy geen cooper
meer hadde ende sy daervoor geen coraelen begeerden hebben selvigie van haer niet
verruylt; de capitay2) van de Cregerques seyde dat van meenige was met ons terugge
te trecken heel verstoort sijnde, dat sulcx ongeluck gehadt hadden. Rapporteerden
oock dat onse volckeren by odase3) waeren geweest om beesten te ruylen; naerdat
wy nue wadt gerust hadden, braecken weder op, vergeselschapt sijnde met dese
capitayn en een van sijn volck doch de Namaquas sijn naer haer woonplaets
vertrocken; naemen onse cours ½ uyr S.O. en dan ¾ uyr S., coomende weder in een
cloof, daer wy doens+ onse cours 1 uyr S.S.W. naemen daernae gingen weder 1 uyr
+
S.t'W., passeerden soo tusschen de 7 bergen, totdat wy op onse oude rustplaets
6¾ uyr.
quaemen, daer wy den 11 deser geweest waeren alwaer wy

1) Lees: Wessels'.
2) Lees: capitayn.
3) Oedasoa.
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sijnde op een corael daer de Namaquas eertijts gelegen hadden onse nachtrust naemen,
vonden hier noch wat waeter.

Den 30 do.
Den 30 do. als voors. braecken weder op, naemen onse cours 1½ uyr S. sijnde doens
weder by de klip, daer wy den 11 deses's middaeghs geweest waeren, maer vonden
daer geen waeter, soodat wy onse voorgemelde cours noch 2 uyren vervolgden,
daernae veranderden en gingen 1 uyr S.S.O. coomende alsdan weder ter plaetsen
daer wy den 10 deses 's naechts laegen, saegen eenige elande, vonden hier in onse
gegraeven kuyl veel waeters, doch heel salpetrich maer aengesien de grootte hette
soo waeren genootsaeckt selve waeter op te kocken ende voor de dorst te genitten;
alhier wierdt Dirck+ Wessel sijn been meerder geopent, want de Matrie1) naer beneden
+
toe saeckten; wy proviederden ons hier oock met sout 't welck hier in de drooge
9 uyr.
revier groeit; naerdat nu de grooste hette gepasseert was, braecken weder op, naemen
onse cours 1½ S. en dan 2 uyr S.S.O. doen gingen weder 1 uyr S. coomende alsdan
met den avondt weder op onse oude rustplaets daer wy den 10 do. 'smiddaghs rusten,
hoopten hier wadt waeter op de klip te vinden, 't welck ons mitsluckten, nochtans
waeren genootsaeckt hier dese nacht te verblyven; heden alhier geen waeter noch
weyde.

Den 31 do.
Den 31 do. 's morgens voor daege braecken weder op, vervolgden onse voorgemelde
cours noch 1 uyr, daernae gingen ¼ uyr S.S.O., doen veranderden en gingen ¾ uyr
S. t' W.; daernae gingen weder 1 uyr S.S.O. noch ¼ uyr S.O. mitsgaeders 1½ uyr S.
t' O; doen keerden ons en gingen ½ uyr W. t' S. coomende alsdan weder by de
Sonquascorael, daer wy weder in de put eenich wormich water vonden alwaer wy
ten aensien van de grootte hette rusten; saegen hier veel wilde esels, daernae braecken
weder op, begonnen onse cours S.O., daernae gingen weder een uyr S.O.t'S., noch
½ uyr S.S.O., dan noch ½ uyr S.O. coomende alsdan ter plaetse daer wy den 9 deser
's middaghs waeren geweest, sijnde een grootte, holle klippe, die wy de paerdestall
noemde, vinden hier eenich brack stinckent waeter, soodat wy hier deese nacht
verbleeven.

Ady pmo. January
Ady pmo. January 's morgens vroegh braecken weder op, gingen ¾ uyr S. t' O.
+
Ao. 1663.
noch 2 uyren S.S.O., doen noch ¾ uyrs S.O. 't O. coomende alsdan weder ter
+
plaetsen daer wy den 8 passado 's nachts gelegen hadden, vonden hier weder eenich
+

+

7½ uyr.

1) Materie, vuile stof.
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naebraecken weder op, naemen onse cours S. t' O., gingen soo 1¼ uyr, noch ½ uyr
S.O. en dan ¾ uyrs S., alhier bleeff een van onse ossen leggen, genaempt sijnde de
begijn, die heel afgemasseert was en niet meerder voort cooste, gingen alsoo noch
1½ uyr S.O. ende alsoo het heel doncker wierdt, waeren hier genootsaeckt onder een
klipachtige berch ons rustplaets te neemen, hadden hier noch waeter noch weyde.

Den 2 do.
Den 2 do. als voors. braecken weder op doch Kruythoff sondt onse Hottentos weder
terugge om te sien of sy het beest weder wat voort costen becoomen, soodat wy onse
voorgemelde cours noch ½ uyr vervolchden, coomende alsdan ter plaessen, daer wy
den 8 passato 's middaeghs rusten, maer vonden daer geen waeter, soodat wy
veranderden en gingen ½ uyr S.W. 't S. noch, ½ uyr S. en dan ¾ uyrs S.W., doens
noch 1 uyr S. en 1 uyr S.S.W., coomende alsdan weder by het schoone waeter der
Oliphantsrevier daer wy ons dorst wadt laefden, daernae gingen noch ¼ uyr S.
coomende alsdan weder op+ onse oude rustplaes, daer wy den 8 passato waeren
vandaen getrocken, alwaer wy ons begraeven goedt noch wedervonden, daer wy +4½ uyr.
ons seer in verblijden. Van dese middaegh is de capitayn van de Cregeriquas weder
nae sijn corael vertrocken, die sy seyde noch 5/d reysens van hier gelegen te sijn,
alsmeede quaemen onse Hottentots weder by seggende dat het beest niet voort coste
coomen, hadden hetselve ontrent 3½ uyr van hier in een soute valye moeten verlaeten.

Den 3 do.
Den 3 do. ter couse1) van onse patienten still geleegen.

Den 4 do.
Den 4 do. ut supra.

Den 5 do.
Den 5 do. ad idem hier houden haer oliphanten die van ons daegelyckx gesien wierden.

Den 6 do.

1) Oorzake, ter wille.
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Den 6 do. 's morgens vroegh braecken weder op, naemen onse cours S.S.O.S. volchden
die soo 1 uyr en dan 1½ uyr S.O., noch ½+ uyr O.S.O. coomende alsdan in een
+
seeckere valye naest de Oliphantsrevier, daer wy ten aensien van onse patienten
4½ uyr.
alsmeede de grootte hette genootsaeckt waeren te rusten; daernae braecken weder
op, naemen onse cours ½ uyr S. t' O., coomende alsdan weder ter plaetsen, daer wy
den 27 November's nachts gelegen hadden, alhier waeren weder genootsaeckt om te
blyven, want wy hier bequaeme plaetse dochte te hebben om te vissen, maer door
de haerde zeewindt, die tegen den avondt op stondt, mitsluckten ons sulcx soodat
wy byleggen mosten.
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Den 7 do.
Den 7 do. als voors. naemen onse cours 1 uyr S.S.O. alwaer wy eenige haertebeesten
elanden alsmeede eenen schoonen grooten bock gewaer wierden, dewelcke soo door
een van onse gejaecht wierdt, dat hy los op ons quaem aenloopen, soodat wy deselve
schooten sijnde gesaementlijck daerover seer verblijdt, wandt wy 't seedert dat wy
naer de Namaquas gegaen waeren grootten honger en dorst uytgestaen,1) mitsgaeders
grootte hette des daechs ende koude des nachts, wandt wy gedurigh onder den blauwen
hemel slippen,+ soodat wy nauwelijckx meer voort coosten, deshalven hoopten ons
hier meede weder wat te verquicken naem hem en packten hem op de beesten en +2½ uyr.
gingen noch 1 uyr S.O. mitsgaeders ½ S. coomende alsdan ter plaetsen daer wy den
26 November gelegen hadden alwaer wy ons randevou naemen.

Den 8 do.
Den 8 do. als voors. naemen onse cours S.S.O. mitsgaeders S.O.t'S., gingen soo 2½
uyr coomende alsdan ter plaetsen daer wy den 21 November 's middaghs gelegen
hadden, doch alsoo het noch wat vroegh was, dochte Kruythoff niet raedtsaem te
sijn alhier te verblyven, soodat wy voort maersseerden, naemen onse cours noch ½
uyr S.O. en dan ½ uyr S.S.O. alwaer Pilagius heel flauw wiert van gaen, soodat
qualijck meer voort cooste, doch Kruythoff hier niet geerne willen blyven, seyden
dat soeties souden trachten te volgen ende sooveel te doen als mogelijck waere,
soodat wy ons voorgemelde cours noch 1 uyr vervolchden, mitsgaeders ½ uyr S.
t'W. coomende alsdaen weder in de schoone valye daer wy den 20 November 's
nachts geleegen hadden alwaer Pilagius en Johannes Dorhaegen ons weder by
quaemen, heel vermoyt sijnde; naerdat+ nu het heeste van den dach bynae gepasseert
+
was resolveerden Kruythoff weder te vertrecken, soodat Pilagius en Dorhaegen
8 uyr.
genootsaeckt waeren vooruyt te gaen; 1 uyr ontrent daernae braecken wy oock op,
naemen onse cours S.O.t'S. vervolchden die soo met grootte moyten aengesien de
diep sandigen wech ende swackheyt onser leeden noch 3 uyren, coomende alsdan
ter plaetse, daer wy den 19 November 's nachts laegen, alwaer wy onse patient vondten
leggen, heel swack ende vermoyt sijnde van 't gaen ende alsoo wy den 19 November
hier schoone visch gevangen hadden ende onse bock begost te minderen soo waeren
nooch genootsaeckt wat te visschen daer de Heer ons oock in seegende, soodat wy
hier dese nacht verbleven.

1) Het woord ‘hadden’ moet erbij gedacht.
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Den 9 ditto
Den 9 ditto als voors. braecken weder op want Kruythoff coste niet resolveeren hier
te blyven en wat te ververschen, omdat wy hier noch geen Sonquas vernaemen,
soodat onse patientie1) genootsaeckt waeren te volgen, gingen soo ¼ uyrs S.S.O.,
hier passeerde door dese revier, daernae gingen 1½ uyr S.t'O., passeerden doens
weder door de Oliphantsrevier daarnae gingen ½ uyr S.S.O. sijnde alsdan weder by
voorgemelde revier daer wy genootsaeckt waeren te rusten, want Pilagus niet beeterde
maer ergerde, soodat+ hy heel swack was; naerdat nu de grooste hette gepasseert was,
begosten weder te packen, alwaer ons 2 Sonquas by quaemen, meede brengende +3¼ uyr.
een weynich honich, die Kruythoff van haer ruylden ende vervolgden soo onse
voorgemelde cours noch 1 uyr coomende alsdan ter plaetse daer wy den 18 November
's nachts gelegen hadden alwaer wy brant stichten maer costen geen Sonquas meer
verneemen, soodat wy hier de nacht verbleven.

Den 10 do.
Den 10 do. als voors. naemen onse cours 1½ uyr S.S.O., coomende+ alsdan weder
+
ter plaessen daer wy den 18 November 's middaghs rusten alwaer wy hoopten
1½ uyr.
Sonquas by ons te becoomen soodat wy weder brandt stichten ende het resteerende
van den dach hier verbleven maer vernaemen geen Sonquas.

Den 11 do.
Den 11 do. als voors. naemen onse cours ½ uyr S. daernae gingen 2 uyren S.t'O. en
S.S.O. coomende alsdan weder by de Oliphantsrevier daer wy door ende over gingen,
daernae gingen noch 1 uyr S. coomende alsdan ter plaetse daer wy den 17 November
's nachts laegen, alwaer ons 3 Sonquas by quaemen, meede brengende een weynich
honich, daernae braecken weder op, vervolgden onse cours noch 1½ uyr, [coomende
alsdan ter plaetsen daer wy den 17 November 's nachts laegen alwaer ons 3 Sonquas+
by quaemen meedebrengende de een weynich honinck, daernae braecken weder +5 uyr.
op, vervolgden onse cours noch 1½ uyr]2) coomende alsdan ter plaessen daer wy den
17 November's middachs laegen, alwaer wy ons rendevou naemen; voorgemelde 3
Sonquas bleeven dien dach ende nach by ons en begosten op verscheyden plaessen
te vieren.3)

Den 12 do.
1) Patienten.
2) Het tussen [] is door de compagniesklerk te veel ingevoegd, toen hij bovenstaande kopie
maakte.
3) Vuur te maken.
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E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686

107
veerden hier een dach of twee stili te leggen om wat te ververschen want wy soo
swack waeren, dat qualick meer voort costen, tegens den avondt sijn voorgemelde
Sonquas weder by ons gecoomen, meedebrengende eenige Cocoquas ende
Cregeriquas, die by haer hadde 2 oude schapen ende 3 dore lameren dewelcke
Kruythoff voor een weinich toeback van haer ruylde.

Den 13 do.
Den 13 do. Ut supra van deesen morgen sijn voorgemelde persoonen weder
vertrocken, quaemen ons weder 4 andr1) Sonquas by doch alsoo hier by de Sonquas
de grootte coraelen leggen soo connen daer weynich verversingh af becoomen want
dese coraelen het al verslinden.

Den 14 do.
Den 14 do. braecken weder op, naemen onse cours ½ S., mitsgaeders 1 uyr S.W. t'
S., daernae naemen onse voorgemelde cours noch 2½ uyr coomende alsdan weder
dicht aen de revier ter plaetsen daer+ wy den 17 November 's nachts laegen, alwaer
wy de nacht verbleeven, creegen hier eenige Sonquas die ons een weynich honich +4 uyr.
en waeter uyt geluck brochten.

Den 15 do.
Den 15 do. als voors. naemen onse voeriege cours noch 3 uyren, coomende alsdan
weder by een moras daer wy een weynich rusten, creegen weder eenige Sonquas die
ons met honich versaegen, daernae braecken weder op, vervolgden onse cours noch
2 uyren coomende+ alsdan ter plaetse daer wy den 3 November 's nachts laegen,
+
vonden onse goedt 't geene soo in de aerde begraeven hadde altemael, maer tot
5 uyr.
ons leetweesen bevonden onse speck en gedrochde haertevlees, dat wy soo lange
gespaert hadden niet meer dan ontrent 4/d eenich rantsoen afgehadt hadden in de
eerste uyt reys van den gedierte onder de klippe van daer gehaelt te sijn, want
Kruythoff hadde hetselve onder een holle klippe aen 't geberchte laeten steecken
ende 't scheen hy het niet wel hadde laeten bedecken, soodat het van een gedierte
gegetten is en geconsumeert, kreegen hier weder veel Sonquas en Sonquas vrouwen,
die ons met honinch versaegen.

Den 16 do.

1) Lees: andre.
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Den 16 do. als voors. naemen onse cours S. mitsgaeders S t'W. vervolchden die soo
ryckelijck 2 uyren coomende alsdan ter plaetsen, daer wy den 11 November 's nachts
laegen, alwaer wy ons rendevou naemen. Sonden 4 ossen dadelijck weder terugge
die de waegen doens weder haelden, die hier een weynich van daen begraeven lach,
kreegen wel weder Sonquas maer hadden weynich honich,+ 's avons quam ons een
+
2 uyr.
van de serdienemans2) oock by.

2) Saldanbars.
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Den 17 do.
Den 17 do. als voors. laeden onse waegen en spanden de beesten ende alsoo ons een
os ontbrack, soo naemen wy de os die wy van de Namaquas geruylt hadden, die hem
daertoe heel bequaem liet aensien, 't welck ons wel behaegden, gingen soo een
weynich S.W. totdat wy aen 't geberchte quaemen, alwaer wy onse cours S. naemen,
vervolchden die soo 3¼ uyr coomende alsdan ter plaetse daer wy den 9 November
's nachts geleegen hadden alwaer wy wat rusten; hier quaemen ons serdienemans1)
by, brachten ons weder 7 dorre laemmeren die Kruythoff voor wynich toback van
haer ruylden, alsmeede quaemen ons eenige Sonquas by meede brengende+ eenige
+
4¾ uyr.
uygentches2) ende honich daernae braecken weder op, vervolgden onse
laestgemelde cours noch 1½ uyr ende alsoo de passagie van desen dach heel diep
sandich en vol molgaeten was ende oock seer heet, soo costen niet verder coomen,
soodat wy hier aen de revier in een groene valye hebbende een clijn spruytendt
reviertien achter ons onse nachtrust naemen, alwaer ons weder eenige Sonquas by
quaemen, meede brengende een weynich honich alsmeede quaemen ons eenige
Odasoas volck by meede brengende eenige dorre lammeren ende alsoo de waerdye
derselver niet veel was ende sy daer veel meer als de andre genootten hadden voor
begeerden heeft hy maer 3 lammeren van haer geruylt voor een weynich toback.

Den 18 do.
Den 18 do. als voors. vervolchden onse laest gemelde cours noch 1 uyr en dat met
grootte moyte aengesien de moeijelycke passagie coomende alsdan ter plaetse daer
wy den 9 November van daer sijn+ getrocken, alwaer wy ons randevou naemen; hier
+
creegen weder eenige Sonquas, die ons een weynich honich brachten, alsmeede
1 uyr.
een leevende steenbockien 't welck Kruythoff voor een bossie coraelen ruylden,
hadden hier oock 2 serdinismans by ons die haer hier by de Sonquas op hielde.

Den 19 do.
Den 19 do. still geleegen, ondertusschen vondt Kruythof raedtsaem om naer de cloof
toe te gaen ende de bosches wech te branden 'twelck hy oock deede, meedeneemende
2 man alsmeede eenen ouden Sonquas capytayn, dewelcke ons 's achtermiddags
weder by quaem en kreegen meede van deese dach eenige Sonquas die ons wat
honich brochten; de voorgemelde 2 serdienemans sijn van deesen avondt van ons
vertrocken gaende weder terugge naer de Sonquascorael die ontrent 2 uren van hier
terugge waerts geleegen was ende naedat

1) Saldanhars.
2) Afrikaans uien, is: bollen van planten.
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het nu begon avondt te worden ende onse broodt dach al 3/d verloopen was, soodat
het ontfangene geconsumeert was, soo sprack ick Kruythoffaen, waerop hy
dadelijckresolverde het resteerende broodt altemael te parteeren 't welck geschiede;
naedat het nu geparteert was, bevonden niet meer met kruymen en alles dan voor 6/d
de man te hebben, soodat wy ons daermeede moosten getrosten.

Den 20 do.
Den 20 do. 's morgens vroech braecken weder op, een van ons beesten genaempt
sijnde de witrugge heel kreupel van vermoytheyt was, soo hadden gaerne den bul
van de Namaquas in de waegen gehaedt maer wat moyten dat deeden costen hem
niet temmen soodat wy genootsaeckt waeren voorgemelde os noch te gebruychen,
vervolgden alsoo onse voorgemelde cours noch 1 uyr ende dat met grootte moyte en
aerbeyt alwaer wy tegens klippen quaemen, soodat wy genootsaeckt waeren uyt te
spannen en ons goedt boven te draegen, 'twelck wy oock deden, ontlaeden alsoo de
waegen en droegen ons goedt een groot ½ uyr naer booven toe coomende alsdan ter
plaessen daer wy den 4 November 's nachts laegen, hadden oock noch 2 a 3 Sonquas
by ons dewelcke ons wat hulpe draegen, welcke Sonquas wy oock van ons eygen
toeback daervoor mosten contenteren. Sulckx gedaen sijnde gingen weder by de
waegen spanden in en kreegen die met grootte moyte van gedurich heffen en schuyven
ende uyt en inspannen noch tot onse rustplaets; daergecoomen sijnde bevonden naeby
een uren te sijn, soodat wy wat aeten creegen, hier eenige Sonquas die ons 4 a 5
dassen met een weynich honich brachten doch sijn altesaemen weder vertrocken,
soodat wy oock op braecken, naemen onse cours W, die wy soo 1 uyr vervolgden,
coomende alsdan op de hoogte van een seeckere grootte cloof alwaer ons Odasoe
soon met een van sijn volck rescontereerden, meedebrengende 2 dorre lammeren,
raporterden sijn corael hierover in 't westen gelegen te sijn; alhier waeren weder
genootsaeckt uyt te spannen ende ons goedt weder van dit style vreeslycke geberchte
af te draegen 't welck wy+ deden, droegen ons goedt af sooveel wy costen totdat het
+
doncker wierdt en den avondt ons overviel, lieten de waegen met noch eenich
2½ uyr.
slecht goedt booven staen want wy soo altesaemen vermoyt waeren dat qualijck meer
een voort coste; de 2 Hottentos droegen oock een dracht of twee van Odasses volck
die wy weder van ons eygen daervoor moosten contenteeren soodat wy hier beneeden
aen een spruytent reviertien onse nachtrust naemen.

Den 21 do.
Den 21 do. 's morgens met de sonne opganck begaeven ons weder op het geberchte
om de waegen af te haelen, booven gecoomen sijnde,
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hebben wy die ½ ontsloept ende alsoo hier dese passagie veel steylder doch soo
klipachtigh niet was als die wy voor deesen opgegaen waeren, soo vondt hy raedtsaem,
dat wy hem hier soetties souden aflaeten, maeckten soo aen elck gedeelte een touw
van ontrent 10 a 12 vaem lengte, sloegen dat om clippen en bosches, naedat
bequaemste costen ende vierden alsdan weder uyt, martelden alsoo tot over middach
toe; beneeden gecoomen sijnde verblyden ons noch dat niemandt van ons beschaedicht
was want sulcx lichtelijck had cunnen geschieden, want de waegen somtijts door de
steylte wel 2 a 3 mael rontom viel en weder in het touw bleef hangen, gingen alsoo
nae onse rustplecht, alwaer wy een weynich aeten ende voorts dien dach hier
verbleeven ende alsoo Odasoes volck weder geresolveert waeren naer haer corael te
vertrecken, soo heeft Kruythoff de 2 dorre onganse lameren voor een weynich toback
van haer geruylt.

Den 21 do.
Den 21 do. 's morgens vroegh braecken weder op, naemen ons cours 1 uyr S. en dan
2 uren S. t' O., coomende alsdan ontrent onse oude rustplaes in een valye, daer wy
den 3 November 's nachts laegen, alwaer wy onsen ouden Sonquas capytayn met
noch 2 andre vonden, hadden een weynich honich, hadden hier de bosches op
verscheyden plaessen teegens onse compsts in brandt gestoocken 't welck ons veel
voordeel deede, daernae braecken weder op, gingen 1 ½ uyr S. t' W., coomende
alsdan met sonnen onderganck ter plaetse daer wy den 2 November 's morgens onse
beesten ontrent 1 uyr lieten weyden; alhier resconteren wy 3 reynosters, die voor ons
op de passagie in de boschies laegen, doch als hy ons geluyt gewaer wierden, begaeven
haer aen 't vluchten, sijn alsoo hier deese nacht verbleeven.

Den 23 do.
Den 23 do. als voors. vervolgden onse laest gemelde cours noch 1 uyr en dan weder
1 uyr S. coomende alsdan onder hoechte daer wy een weynich waeter vernaemen
alwaer wy ten aensien der vermoytheyt der beesten als oock de groote hette ons tot
ruste begaeven, daernae braecken weder op, vervolchden ons cours noch 2 uyren
coomende alsdan ter plaesse daer wy den 1 November 's middaghs rusten, alwaer
wy die nacht verbleeven, alhier verlieten ons weder voorgemelde Sonquas ende
gingen voor uyt.

Den 24 do.
Den 24 do. als voors. naemen onse cours S.S.W. gingen soo 2½ uyr, coomende alsdan
by eenige Sonquashuyssies daer wy een weynich honich ende eenige dassen ruylden,
daernae hebben onse cours noch ½ uyr vervolcht, coomende alsdan ter plaesse daer
wy den 31 October 's nachts laegen; hier hebben weder eenige Sonquas by ons be-
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coomen, brachten eenigh honich alsmeede quaemen ons hier veel 6 uyr Serdienios
by denen corael hier ontrent 2 grootte uren vorwaerts geleegen was, daernae braecken
weder op, vervolchden ons cours noch 3 uren, passeerden voorby voorgemelde corael
coomende op onse rustplaets daer wy den 3 October 's middaeghs laegen, alwaer wy
onse nachtrust hielden, brachten ons voorgemelde serdienies weder eenige dorre
laemmeren alsmede een oudt dorr beest maer alsoo hy daer te veel voor begeerde
soo heeft hy maer een dorr lam van haer geruylt voor een weynich toback; hier waeren
oock Sonquas huyssies van dewelcke Sonquas wy eenige voegelstruyseyeren ende
honich ruylden.

Den 25 do.
Den 25 do. als voors. naemen onse cours S. gingen soo 1 uyr, alwaer ons voorgemelde
Serdinies volchden, meede brengende eenen bonten os, die hy van haer voor 4 koopere
kettingen ruylden met een weynich toback, daernae gingen ½ uyr O. t' S., paesseerden
soo door een morasz, daernae vervolgden onse voorgemelde cours noch 1 uyr
mitsgaeders ½ uyr S.W. t' S., doen veranderden en gingen ¼ uyr N. t' W. coomende
alsdan by een clijn reviertien daer wy rusten; hier brachten ons de Serdinies weder
eenige lameren, maer hebben geene geruylt, kreegen oock weder hier Sonquas by
ons die ons+ eenich honich brachten en sijn weder altesaemen vertrocken, wy braecken
+
oock op, naemen onse cours S.W. t' S. die wy 1½ uyr vervolchden, paesserden
4¾ uyr
soo door 17 a 18 revieren, die gepasseert sijnde hebben wy hier onse nachtrust
genoomen, wierden van de nacht tot tweemael toe de leeuw ontrent onse rutsplaes1)
gewaer saegen oock deesen dach veel haertebeesten en oock renosters.

Den 26 do.
Den 26 do. als voors. naemen onse cours S.S.W. gingen soo 2 uyren mitsgaeders 2
uyren S.W. t' S. coomende alsdan aen de cleyne berchrevier die wy passeerden ende
rusten alhier brachten ons weder de Serdieniesmans eenige dorre lameren alsmeede
voogelstruyseyeren en een oude dorre koe maer hebben selvige niet geruylt, ruylden
eenige eyeren alsmeede ruylde Kruythoff 2 dorre lameren voor een+ weynich toback
kreegen hier oock weder eenich honich van de Sonquas uygentches quaemen ons +4 uyr
oock eenige capitayns van Odasoescorael raporteerden deselve hiermeede ontrent
geleegen te sijn ende als ons de hette tot 6 uren savons by bleeff soo coosten niet
vorder coomen sijn alsoo hier dese nacht verbleeven, saegen desen ochtent een grootte
trop haertebeesten alsmeede wilde paerden en 3 rynosters.

1) Rustplaats.
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Den 27 do.
Den 27 do. als voors. naemen onse cours S.W. gingen soo ruym+ 1½ uyr, passeerden
+
soo door de grootte berchrevier daer wy weder wat rusten creegen, hier weeder
3½ uyr.
5 Serdinies by ons, die ons een weynich honich brachten daernae braecken weder
op naemen onse cours S.W. t' S., gingen soo 2 uren ende alsoo het avont was waeren
genootsaeckt hier te blijven hadden hier eenich brack waeter, saegen hier oock een
grootte trop hartebeesten alsmeede 2 leeuwen die daer paesseerden doch als sy ons
gewaer wierden gingen aen 't vluchten.

Den 28 do.
Den 28 do. als voors. vervolgden onse laest gemelde cours ½ uyr doen gingen weder
2 uyr S.W. mitsgaeders S.W. t' S. coomende alsdan onder Rybeckx casteel1) by een
cleyn revierthien daer Odasoes corael gelegen is geweest, daer wy ons rustplaets
naemen, daernae bracken weder op vervolchden onse laeste gemelde cours ½ uyr,
passeerden soo over 't geberchte van Rybecks casteel, boven gecoomen+ sijnde
+
veranderden en gingen 1 uyr N.W. coomende als ter plaetse daer wy den 26
5½ uyr.
October 's middaegs rusten, groeven daer noch eenich waeter maer alsoo daer gantsch
geen weyde waeren genootsaeckt weder wat vorder te gaen gingen alsoo noch ½ uyr
vorder, neemende onse cours S.W.t'W. coomende alsdan by eenich riet daer wy onse
nachtrust naemen ende alsoo wy hier geen waeter costen becoomen hebben het waeter
van voorgemelde rustplaets gehaelt saegen hier by onse rustplaets oock eenige
hartebeesten.

Den 29 do.
Den 29 do. als voors. vervolgden onse laest gemelde cours noch ½ uyr mitsgaeders
1½ uyr S.S.W. coomende alsdan ter plaetssen daer wy den 25 October 's nacht laegen
maer vonden daer waeter noch weyde, soodat wy genootsaeckt waeren verder te
gaen gingen alsoo noch 1½ uyr S.W. coomende alsdan ter plaetse daer wy den+ 25
+
October voor de middach een weynich rusten, vonden hier noch eenich gras en
4½ uyr.
waeter soodat wy hier weder wat rusten, saegen desen morgen verscheyde troppen
haertebeesten, daernae braecken weder op, naemen ons cours S.W. t' W., die wy soo
1 uyr vervolchden coomende alsdan ter plaessen, daer wy den 24 October 's nachts
laegen, alwaer wy 4 rynosters in de boschies by onse rustplaets vernaemen maer
naedat wy een schoot gedaen hadden sijn sy gevlucht saegen oock elanden, sijn alsoo
hier deese nacht verbleven.

Den 30 ditto
1) Riebeecks Casteel.
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Den 30 ditto als voors. vervolgden onse laeste gemelde cours noch 2 uren coomende
alsdan ter plaessen daer wy den 24 October 's middachs rusten maer vonden daer
waeter noch weyde soodat wy onse2)

2) Weggelaten is ‘end’.
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cours noch 1½ uyr vervolchden daernae gingen ½ uyr S.W. t' S. coomende alsdan
ter plaetsse daer wy den 23 October 's nachts laegen+ genaempt sijnde de Mosselbanck
alwaer wy onse rustplaets naemen, alhier quaemen ons 3 Serdienes by die aen de +4 uyr.
cleyne berchrevier by ons geweest waeren brachten 18 stuckx volle
voogelstruyseyeren die Kruythoff ruylde saegen weder eenige hartebeesten alsmeede
vingen hier eenige visch.

Den 31 do.
Den 31 do. als voors. naemen onse cours S.W. gingen soo 2 uyren coomende alsdan
ter plaetsse daer wy den 23 October 's middachs+ rusten alwaer wy schoon waeter
vonden, soodat wy hier wat rusten, daernae braecken weder op naemen onse cours +4 uyr.
S.W.t'W. gingen soo 2 uyren alwaer wy wat brackachtigh waeter vernaemen soodat
wy hier dese nacht verbleeven, saegen deesen dach grootte mennichte van hartebeesten
en eenige rynosters.

Den 1 February
Den 1 February als voors. vervolgden onse laest gemelde cours noch 1 uyr daernae
gingen noch 2 uyren S.W. coomende alsdan in 5 uyr. een boesvalleye daer wy een
weynich uytspanden, daernae vervolgden onse cours noch 2 uren coomende alsdan
weder by de soute revier die wy door passeerden ende by de slachboom uytspanden
naer een weynich rustens spanden weder in en vertrocken alsoo naer het fort, dancken
alsoo Goode dat Hy ons weder met gesontheyt by de onsriege1) heeft laeten
verscheynen2).

[Plannen voor een nieuwe tocht]
Kommandeur en Raad (Zacharias Wagenaar was Jan van Riebeeck opgevolgd),+
+
deden 6 April 1663 verslag aan Heren Bewindhebbers van de expeditie. ‘Hier
Plannen voor een nieuwe
tocht.
uyt’, eindigden ze hun missive, ‘dan blijckt claerlijck dat de voorsz. Namaq uas
uyt enckel misvertrouwen en vreese d'onse in haer voirder te doene reys gestut en
wederhouwen gehadt hebben, ten eynde deselve niet met haer vijanden souden cunnen
aenspannen en haer selfs 't samen opt lijff comen vallen; wijgedencken evenwel de
voorsz. Lanttocht dit jaer weder te hervatten en met een ander bevelhebber 5 off 6
man meer uyt te senden, dewijle wij nu bevinden dat al de nootwendicheden daer
toe dienende, met een wagen cunnen voortgebraght werden, op hoope dat door milde
giften aen de Grooten van deselve Namaquas te doen, (daerin Kruythoff tegens
belofte al te bekrompen geweest was) als dan wel doorcomen en eens terecht
1) Duits: unsrige.
2) Er is geen ondertekening onder.
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vernemen sullen, wat van de gemelte Riviere Vigita Magna (waer van men dus lange
soo veel gesproocken en geschreven heeft) doch eygentlijck wesen mocht.’3)

3) Kol. Arch. No. 3976.
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[Instructie voor Jonas de la Guerre]
+

Men kan niet zeggen dat de gezaghebbers aan de Kaap spoedig ontmoedigd waren.
+
Bij resolutie van 27 September 1663 werd besloten tot een nieuwe landtocht.
Instructie voor Jonas de la
1)
Guerre.
Jonas de la Guerre zou de leiding hebben. Zijn instructie begon met een duidelike
uiteenzetting van het doel van de tocht: ‘Dewijle onse E.E. Heeren Regenten in het
vaderlandt als noch hebben gelieven te verstaen dat wij jaerlijcx van hier met eenige
vrijwillige lieffhebbers landwaert in te senden souden blijven continueren, om met
hulpe van de ontdeckte Namaquas noch al voirder en eens tot aen de geruchte Riviere
Vigiti-Magna te mogen comen, en aldaer te onderstaen off met die volckeren daer
omtrent woonachtich eenige voordeel voor ons met handel te doen moght zijn’ werd
De la Guerre gezonden. Zestien tochtgangers stonden onder zijn bevel2). Een ‘beslagen
hechte boerewagen met 8 stucks goede ploeghossen (die oock cunnen dragen)’ werd
meegenomen, daar op de vorige tocht een wagen goede diensten had bewezen ‘wel
twaalff dagen lanck’ op de uitreis. Een ‘tentje met al zijn toebehooren’ was ook bij
de uitrusting. Veel werd verwacht van de voorlichting van Van Meerhoff en Dorhagen,
‘als zijnde beyde vijff jaren achter malkanderen op eygen versoeck (gelijck nu mede
doen) tot alsulcke lanttochten gebruyckt geweest, waer door deselve nu over all soo
wegh- en reyskundigh geworden zijn dat die Ul met God de voorste wijders wel
haest tot onder 't hooge off steyle geberghte (omtrent twee uyren gaens aen dees zijde
van de Oliphants Reviere gelegen) brengen sullen alwaer uw dan de wagen langer
geen dienst meer sal kunnen doen’. Dan moest de wagen uitelkaar worden genomen
en begraven, ook hard brood, dat op de terugreis kon dienen. ‘Maer dit begraven
dient omsichtigh en bij nacht off andersints bedecktelijck te geschieden’, anders was
er kans dat men ‘'t ledige nest’ vond.
Indien de Namaqua weer hulp eisten tegen de Numakee moest De la Guerre ‘haer
daer op minnelijck antwoorden en seggen dat van ons expres gelast zijt geen
verbintenis noch oorlog met haer noch hare vijanden, veel min met eenige andere
vreemde volckeren altoos aen te gaen’.... maar dat ge wel u ‘gaern als een scheytsman
en middelaer sout willen laten gebruycken’ evenals geschied was tussen Namaqua
en Cochoqua ten tijde van Kommandeur Van Riebeeck. Mochten de Namaqua, na
geschenken ontvangen te hebben, het ‘soo billike voorstel van vreede belachen en
verwer-

1) Kol. Arch. No. 3976. ‘Instructie voor den Sergiant Jonas de la Guere vertreckende van hier
als hooft met eenigh vrijwilligh volck landtwaert in, omme te onderstaen off met off sonder
hulp van de ontdeckte volckeren de Namaquas aen seeker groote Rivier Vigiti Magna genaemt
comen en aldaer verrichten can 't geen hem in desen opgeleyt wordt.’ 10 Okt. 1663.
2) Pieter van Meerhof, van Kopenhagen, Johannes Dorhagen, van Gronau, Hendrick Hagen,
Rudolph Homeck, Gillis Grimbergen, Abraham de Joncker, Christiaen van Kerckhoven,
Anthony Bosman, de gebroeders Dirck en Jan Wesselsz, Joost Brochtrop, Hans Voort,
Hieronimus Croese van Bielefeldt, Tobias Smith, Jan Tielman en Pieter Harthoren van
Keulen. Jonas de la Guerre was van Havre de Grâce. Dorhagen, die in 1659 in ‘De Gecroonde
Leeuw’ aan de Kaap was gekomen, stierf 12 Jan. 1667.
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pen’ en verder trekken willen beletten, zoals ze het Cruythoff gedaan hadden, ‘soo
meugt haer vrij op antwoorden dat sulcx niet vermoght noch oock gesint waert te
doen, want bij aldien nu niet en volbrocht 't geen uw opgeleyt was dat alsdan de
Sourie off Capitayn van de Caep genootsaeckt soude wesen toecomende jae selffs
met veel Crijghsvolck en Ruyters (daerse uyttermaten bangh voor sijn) dese reys te
hervatten.’ En ook mocht hun worden wijsgemaakt ‘dat 'et u altemael wanneer soo
onverrichter sake weder t'huys quaemt 't leven costen souw’. Als eindelik toch tot
aanval door de Namaqua werd overgegaan, ‘soo sal 'et alsdan eens tijt wesen dat wij
doen 't geen ons de natuer gebiet, dat is gewelt met gewelt tegen te gaen’. Maar als
het zonder vechten kon geschieden, achtte men dit wenseliker, en beter was het wat
te verdragen ‘als terstont revengie te nemen, off met de wapenen redderingh daer
onder te maken’. En liever had men dat ‘alle met gesonde leden onverrechter sake
weder bij ons comt als dat.... doot geslagen wort en gesamentlijcq als honden tot
spijze der vogelen en wilde dieren int velt leggen blijven most.’ Dan volgen instructies
hoe de Numakee aan de rivier Vigiti Magna te behandelen en opdracht om, als het
mogelik was, door te reizen naar de ‘Choboquas off Cobonas’, ‘een volck dat men
seyt veel anders van aert en leven, oock veel civielder als al dit smeerige Hottentoos
geslaght te wesen’. ‘Men hout daer voor dat dit volck bij off omtrent de goutrijcke
Stadt Monomotapa woonachtigh zij, van waer de Portuguesen van Mozambique
grooten rijckdom jaerlijcx.... becomen.’ Dan volgt de opdracht hoe tot de Chobonas
te spreken. Pieter van Meerhoff ‘als die wel ter pen en oock eenighsints in de
teyckenkunst ervaren is’ moest ‘behoorlijck daghregister ... houden, gelijck
deselveoock alle dagen eer ghij uytgaet en des avonts eer ghij uw tot rust begeeft in
alder tegenwoordigheyt de gewoone morgen en avontgebeden tot Godt sal hebben
te doen, op dat ghij op al uw wegen desselfs Goddelijcke bijstandt erlangen en
behouden meught.’ Stierf de leider onderweg, dan moest Van Meerhoff het commando
overnemen; was ook deze dood, dan Dorhagen. Indien op de terugreis nog tabak of
koper over was,1) kon men ‘empas1) Meegenomen was hetgeen hieronder vermeld is:
Memorie van de navolgende Coopmanschappen en tot vereeringe voor de Namaquas aen
den sergiant Jonas de la guere, hooft van de troup om aen de selve te distribueren als te weten:

Aan den Coninck off opperste
2 bossen groot root quispel grein.

1 do. gestreept violet,

2 bossen cleyn root do.

1 do. orangie.

1 bossjen noch cleynder root do.

1 do. wit.

1 bosjen groen pasta.

1 do taneyt.

1 do. cristallijn.

1 fauce hoedbandt.

1 do. blaeuw.

1 roode sargie muts met drie
passementjes geboort.

1 do. lavendel.
1 do. groen Esmeraut.

1 geele coopere corale kettingh.

1 do. lamoen.

1 packje geele coopere cnoopen van
3 dozijn.
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2 coopere platen wegen drie en een
half pont.

4 messen.

4 dicke } stocken draetcooper
wegende 4

2 pont tabacq.

4 dun } stocken draetcooper
wegende 4

1 dozijn pijpen.

Voor de Eerste Zoon
1 bosjen groot root quispel grein.

1 roode muts van sargie.

1 do. cleyn root.

1 fauce hoedbandt.

1 do. noch cleynder.

1 dozijn geele coopere cnoopen.

1 do. groen pasta.

1 coopere plaat wegende vijff

1 do. blaeuw.

2 dicke } stocken draetcooper 6½

1 do. lavendel.

2 dunne } stocken draetcooper 6½

1 do. esmeraut groen.

2 messen.

1 do. lamoen.

1 pont tabacq.

1 do. gestreept violet.

½ dozijn tabacx pijpen.

1 do. orangie.
1 do. wit.

Voor de tweede en derde als voren
gelijck de Eerste.

1 do. taneyt.
Voor de 3 Capiteyns elck
1 bosje groot root quispel greyn.

1 do. orangie.

1 do. wat cleynder.

1 do. wit.

1 do. noch cleynder.

1 do. taneyt.

1 do. groen pasta.

1 roode Rovaensche muts.

1 do. cristallijn.

1 fauce hoedbandt.

1 do. blaeuw.

6 eoopere geele cnoopen.

1 do. lavendel

3 stocken dun cooperdraet wegende
1

1 do. groen esmeraudt.

3 messen ijder een.

1 do. lamoen.

¼ tabacq } voor yder omdat
voorleden jaar niet gehad hebben.

1 do. gestreept violet.

2 tabacx pijpen } voor yder omdat
voorleden jaar niet gehad hebben.

Tot den handel
2 massen root koebeeste corael.

12 stx. cabarij wegende 7

10 snoeren in yder 100 ronde
coopere coraelen is 1000 stx.

12 stx. rhoode rovaense mutsen.
3 massen diverse gecoleurde
coraelen.
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sant de Chainouquas off de craalen van den verstorven oversten Sousoa’ aandoen
om vee te ruilen. Binnen vier maanden moest de expeditie zijn afgelopen; dan kon
53

tabacq.

allerhande gecoleurde zijde en
andere stoffe lapjes.

1 gros tabacx pijpen.
60 cooper bestaende in 20
plaat, 20 dick draet, 20 dun do.

2 compassen.
6 bellen.

1 sackje coopere cnoopen 315 stx.

6 schelletjes.

8 ps. vilmessen.
Provisien en nootwendigheden
900
70

hart broot.

12 stx. kaersen.

spek.

2 pr. soetemelcx kaesen.

10 mengelen brandewijn. } yder
apart in een vaetjen.

8

pruymen.

10 can spaence wijn. } yder apart in
een vaetjen.

6 do. hollantze boter.

6 can azijn. } yder apart in een
vaetjen.

60

½ foelje, nagelen, noten en
caneel, van elck vier loot doch
caneel ¼ pont.

2 boecken papier.

rijs.

½ bos pennen.
9

peper.

1 Toetssteentje.

1 pennemes.
80 buscruyt, 80
hagel.

1 Tent en zijn toebehooren.
cogels, 90

2 picken.

6 bossen lont, 200 stx. vuyrsteenen.

2 spaden.

17 snaphaen roers.

2 bijlen.

17 pistolen.

3 hantbijlen.

2 stx. donderbussen.

1 cooper ketel.

2 bosjens huysingh off marlingh.

1 pan met een aerde potje om boter
in te smelten.

16 lijnen van 12 en.
20 vishoecken.

Wat medicamenten en 9
slaeplaeckens tot playsterdoeck voor
de gequetsen.

2 strengen zeylgaeren.
6 zeylnaelden.

2 schoppen.

wat cleyne spijckertjes.

1 graeff.
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met de retoervloot het resultaat nog worden gemeld ‘aan de Heeren Meesters in 't
vaderlandt’.
Jonas de la Guerre's tocht, voortreffelik voorbereid, bracht de Compag-
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nie geen voordeel. De ‘lantreysers’ kwamen na veel lijden onverrichterzake bij het
Fort terug, zooals hun ‘Journael’1) meedeelt.

[Jonas de la Guerre's landtocht]
In het begin van de op 11 Oktober 1663 aangevangen reis, waarop men+ de nu reeds
gewone weg volgde: Tygerberg, de Mosselbanck, de Grote Bergrivier, viel niets +Jonas de la Guerre's
landtocht.
biezonders voor. Bij de Cleyne Bergrivier, ‘des 's nachts soo ons volck bij
malcander laegen ende sliepen beseyden malcander en de schiltwacht een weynigh
daer aff wandelende is daer een gedierte gecomen en heeft een van ons volck met
name Christiaen Kerckhoven bij sijn voet gevat en haelde hem van sijn slaepplaets
aff, waerdoor hij begost te schrewen.’ Dit redde de man. Op 23 Oktober passeerde
men ‘17 a 18 revieren’ en bereikte de rivier waar Pieter Rooman in 1661 door een
olifant gedood werd. Op de moeilike tocht volgde men de renosterpaden; ‘als doen
sijn wij onder een geberchte gecomen bij ons genaemt de clooff van de Oliphants
Revier.’ De wagen begroef men, de ossen werden bij het pakken so wild dat een
ervan viel en een achterpoot brak. In twee vrachten droegen de mannen het goed
tegen het steile gebergte op. Bij de Oliphantsrivier werd de os achtergelaten ‘by
eenige Sonquas die ons belooffden deselvige soo langh te bewaren tot dat wij
wederom mochten comen.’ De rivier trok men over en vond er ‘eenige Sonquas
huysies vergeselschap met eenige Chrigriquas.’ Drie Hottentotten kwamen, ‘die
alhier Chiriquas genaemt worden’; een kapitein van hen had ook Sonquas bij zich.
Voorbij de Oliphantsrivier begon het dorst lijden: regenwater, dat tussen stenen stond,
was ‘vol levende wormen,’ en bij ‘een marmer bergh’ was het wa-

1) Kol. Arch. No. 3976 (niet gepagineerd): ‘Journael gehouden bij mij Pieter van Meerhoff van
de heen ende wederom Reyse gedaen int lant van Africa bij den sergiant Jonas de la guerre
in conformité van seeckere memorie daer van ter handt gestelt in qualité als opperhoofft over
sijn bij hebbende Compe. bestaende in 16 persoonen door last van de E. Hr. Zacharias
Wagenaer, commandr. van 't fort de goede hoope ende verdere ommeslagh aen Cabo de Boa
Esperance &a. aengegaen den 11en October ao. 1663.’ Woensdag 10 Oktober had Ds. Symon
de Bucq, van het schip De Pauw, van Rotterdam, plechtige dienst gehouden, Gods zegen
vragend op de aan te vangen landreis. De Joernaalhouder Pieter van Meerhoff trouwde op
2 Junie 1664 met de Hottentotse tolkin Eva, die toen al een tweetal kinderen, die een blanke
vader hadden, bezat. In 1667 deed Van Meerhoff een tocht naar Mauritius en Madagascar.
Bij de Antongil baai werd hij met acht man overvallen en vermoord door inlanders. D. 27
Febr. 1668.
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ter zout en salpeterachtig, en wat men na graven vond was ook ondrinkbaar. Er werd
‘brant gesticht op hoope wij soude de Namaquas ... bij ons crijgen,’ maar tevergeefs.
Wilde paarden zag men, maar ze bleven buiten schot. Bergop, bergaf ging de tocht
tot de plek waar Cruythoff het jaar tevoren Namaqua aantrof. ‘Hier beginnen wij
vreemt gevogelte en bosschagie tesien,’ en op 28 November werden de eerste giraffen
gezien: ‘in 't marcheeren is van ons twee camelen1) gesien welcke beesten noyt voor
desen is vernomen waer door wij presumeerden dat wij niet verre van de Revier
Vigita Magna waren, wandt ick had voordesen wel hooren seggen van de Namacquas
als dat daer ontrent de revier sulcke beesten zich onthiel.’ Men trof 23 Sonqua en 2
Namaqua aan die wildbouten ter ruiling brachten. De grond werd te hard om naar
water te graven: ‘hier leeden wij soo onuytspreeckelijcke dorst dat wij meenden te
versmachten vermits den onleydelijcken groote heete die wij alle dagen hier hadden
... en marcheerden door een Clooff die wel met recht een mo[o]rdenaerskuyl genaemt
mach worden.’ De twee Namaquas gingen hulp halen terwijl de reizigers ‘hier meestal
altemael vlau [lagen] van den onlijdelijcken dorst.’ Een Namaquakapitein en 13 van
zijn volk kwam de reizigers halen, nadat naar water gegraven was. Men beklom een
hoge berg, waar de kraal lag van 's konings zoon Haremoe. Aan andere kapiteins
werd bericht gezonden, dat geschenken in ontvangst waren te nemen. De kraal was
28 huizen sterk ‘en weynigh hier van daen lagh daer noch een corael van ontrent de
80 huysen alwaer de oppersten capiteyn sijn huys hielt met name Nave.’ Toen
Haremoe als dronken was ‘van eenig dranck die sij drincken bij haer genaemt dackae
waer sij gelijck dool off worden alsse deselvige in 't lijff hebben’ wilde hij met de
Nederlanders vechten, maar Namaqua kalmeerden hem. Het reizen naar de rivier
werd afgeraden: alleen in de regentijd kon men de nog af te leggen afstand in 8 à 10
dagen doen. De terugtocht begon en lang volgden Namaqua het gezelschap, al het
koper voor zich eisend. Men was blij toen ze eindelik, na geschenken ontvangen te
hebben, achterbleven. Weer begon het klimmen en dalen, het dorst lijden en graven
naar water. Op 12 Desember kwam een drietal ‘Chrigeriquas’ een bak te leen vragen
om water te kunnen brengen aan een Namaquakapitein die flauw van de dorst was.
Na een uur kwam het viertal bedanken en de Namaqua kapitein kreeg de hem
toegedachte geschenken, waarna hij vertrok. De beesten kregen gedurendezes dagen
‘niet een hant vol gras’; een der ossen bleef dood. Twee reizigers konden niet verder
en bleven achter; toen werden ze bevreesd, haalden de troep in en ‘vielen gelijk
dooden bij ons neer.’ Bij het graven vond men geen water, ‘waer over wij droevigh
waren want wij verlangden om ons buucq vol goet water te mogen drincken’. Dit
kon pas, toen 16 Desember de Oliphantsrivier bereikt werd, maar het lijden was nog
niet ten einde. ‘Chrigeriquas ende Sonqua’ kwamen vertellen

1) Nog heten in Zuid-Afrika giraffen kamelen.
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dat Cochoqua de begraven wagen verbrand hadden. Kort daarop gaven Cochoqua
de schuld aan andere Hottentotten. Een Sonqua bracht de os die op de uitreis een
poot brak. Hij werd goed beloond voor het bewaren. De begraven provisie vond men
gestolen, de kruitkokers leeggestort, de wagen verbrand. Gebrek lijdend trok men
via Pieter Rooman's graf langs de Kleine Bergrivier, en via de Grote Bergrivier,
Riebeeck's Kasteel, de Mosselbank, de Kuyl en de Zoute Rivier was het geselschap
22 Januarie 1664 bij het Fort terug.

[Ontmoediging door de mislukking]
De lust tot reizen in het binnenland verflauwde sterk. Kommandeur en+ Raad
rapporteerden aan Heren Bewindhebbers1) over de tocht en eindigden aldus: ‘Wij +Ontmoediging door de
gedencken altijt soodanighe langdurige en dangireuse Lantreysen in 't toecomende mislukking.
niet meer te ondernemen tenzij UEEden ons sulcx volgens submisse voorstel bij onse
voors-jongste missive gedaen om eens een proeff te water 't zij dan langhs dese oost
off noortcust te mogen nemen expresselk gelast wort, te meer wij bevinden dat de
voorige Lust en genegentht hier toe inde meeste Liefhebbers begint te verflouwen
en aff te nemen.’
En Pieter van Hoorn, Extraordinaris Raad van Indië, op zijn uitreis aan de Kaap
vertoevend, schreef aan Heren Zeventien: ‘De lant rijse naer de groote Rivier Vigiti
Magna ende groote stadt Monomotapa ende verwachten negotien in gout en tanden
vandaer m[e]ijne maer Chimerique Consepten zyn’.2)
Voorlopig was het dus gedaan met de verre landtochten.

[Aardrijkskundige namen]
Nieuwe namen treft men in de archiefstukken van deze tijd aan: de+ Verse Rivier
kreeg de naam de Amstel,3) maar, zeker omdat het bergstroompje allerminst geleek +Aardrijkskundige namen.
op de naamgenoot in Nederland, werd die nooit algemeen en spoedig vindt men er
de Liesbeek4) voor. Dan de Baersrivier, ‘die bij grooten regentijt sijn uytloop heeft,
soowel in de bay Fals als in dese Taeffelbay’,5) ter eere van Rijckloff van Goens was
er een berg naar hem genoemd. In het midden van 1659 trok de korporael Elias Giers
‘achter de Hout- en Berghvaleyen heen, tot de dalen ende bergen deser Caep na de
Zuyt, om die overal tot 't eynde incluys te doorsnuffelen na de Hottentoos’; hij kwam
‘wel 18 uyren gaens van hier, de naeste wegh gerekent verbij de Berghvaley ende
de Hr van Goensbergh, achter verscheyde Schorbergen (aldus sijn de resterende
bergen mits haer hoge steylte ende clippigheyt genaempt,) bijna op d' alderuytterste
uytstekende hoeck

1)
2)
3)
4)
5)

Kol. Arch. No. 3976. K. en R. aan HH. xvii. 15 April 1664.
Kol. Arch. No. 3976 (ongepagineerd).
D. 21 Febr. 1657.
D. 2 Des. 1657.
D. 15 Mei 1661.
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van de Caep, digt aen de zeecant, even binnen de noortkolcq van de bay Fals offte
zuythoeck van 't Caepse Schorberglant.’1)
De Saldanha-baai onderzocht men nauwkeurig2); behalve de reeds genoemde
eilanden3) kon men met name aanduiden: de Oliphantshoeck,2) de Rietbaey,2) de
Waterplaets,2) de Lacusbaey,4) de Potterbaey,5) de Teelingsbay,6) de Salmandersbay6)
Meeuweneiland7) en Vondelingeiland.8) De heuvel op Robbeneiland waar de
vuurseinen ontstoken werden heette de Vuurberg.9) Toen er meer dan één Kloofpas
bekend werd, sprak men over die tussen de Tafelberg en Leeuwenberg als van de
Leeuwenclooff en het baaitje ‘achterde steert van den Leeuwenbergh’ kreeg de naam
van Leeuwenzantbaeyken.10) Bij de Steenbergen was het Tentrivierken, ‘welck
Tentrivierken is een ordinair rustplaets, als men na de Steenbergen ende na de
Berghvalley &a reyst, daer de Heer van Goens oocq rustplaets heeft gehouden, doen
de Berghvalley &a besichticht had.’11) Een ‘sandige inham, genaempt ... door d' onse
de Zantzee vermits de hoge santbergen’ lag ten Noorden van de Tafelbaai, tussen
Robbeneiland en Dasseneiland in.12)
Bij de uitgifte van land, in de erfbrieven, vindt men ook enkele plaatsnamen: zo
was er bij de Tafelberg; Babiaens Plecq13) en de Cleyheuvel.13) Wachthuizen hadden

1) D. 5 Aug. 1659.
2) Memorye om de Saldanhabaey wat nader te ondersoecken ende aff te speculeeren’ 24 Nov.
1659.
3) In 1666 begon men guano te halen van deze eilanden. D. 17 Febr. en 26 Maart 1666. Zie
hierboven bl. 26.
2) Memorye om de Saldanhabaey wat nader te ondersoecken ende aff te speculeeren’ 24 Nov.
1659.
2) Memorye om de Saldanhabaey wat nader te ondersoecken ende aff te speculeeren’ 24 Nov.
1659.
2) Memorye om de Saldanhabaey wat nader te ondersoecken ende aff te speculeeren’ 24 Nov.
1659.
4) De Lacusbaai heette naar Hendrik Lacus van Wesel, die in 1661 landmeter en assistent was.
Hij was wel ontwikkeld, sprak vloeiend Frans, klom op tot secretaris en in 1663 tot Fiskaal.
In 1667 werd hij beschuldigd van mal versaties en veroordeeld. D. 17 Okt. 1607.
5) Pieter Potter van Amsterdam, landmeter in 1657.
6) D. 9 Des. 1660. Naar de Boekhouder Eeuwout Teelingh, aangekomen 10 April 1660 per
fluitschip Diemermeer, en naar het schip de Salamander geheten.
6) D. 9 Des. 1660. Naar de Boekhouder Eeuwout Teelingh, aangekomen 10 April 1660 per
fluitschip Diemermeer, en naar het schip de Salamander geheten.
7) D. 1 Sept. 1670.
8) D. 29 Sept. 1667 en 21 Mei 1671.
9) ‘Memorie’ voor de ‘opsiender’ van Robbeneiland 3 Mei 1658.
10) D. 12, 14 en 15 Jan. 1660.
11) D. 5 Mei 1659.
12) D. 13 Des. 1659.
13) Erfbrief van 1 Mei 1658.
13) Erfbrief van 1 Mei 1658.
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namen: Keert de Koe,14) Hout den Bul,15) en Kijck-Uyt.14) Toen bij het Fort een stadje
ontstond kregen de straten namen: zo was er de Oliphantstraat, de Reygerstraat en
de Heerestraat, geheten naar de schepen de Oliphant en de Reyger uit Van Riebeeck's
vloot en

14) ‘tusschen de voorsz. Soute reviere ende de Verse reviere Liesbeecq, op een hoogh bewassen
duynigh heuveltjen, recht in 't midden van den Hottentoos passagie ofte deurdrift sijnde ...
genaempt Keert de Koe, leggende van 't wachthuys Kijckuyt stijff 340 roeden ende lopende
de Soute revier tusschen beyden heen.’ D. 25 Aug. 1659. ‘Den Uytkijck’ is een andere naam
voor ‘Kijckuyt.’
15) D. 15 en 30 Sept. 1659.
14) ‘tusschen de voorsz. Soute reviere ende de Verse reviere Liesbeecq, op een hoogh bewassen
duynigh heuveltjen, recht in 't midden van den Hottentoos passagie ofte deurdrift sijnde ...
genaempt Keert de Koe, leggende van 't wachthuys Kijckuyt stijff 340 roeden ende lopende
de Soute revier tusschen beyden heen.’ D. 25 Aug. 1659. ‘Den Uytkijck’ is een andere naam
voor ‘Kijckuyt.’
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naar de Heren Meesters in het vaderland.1) Recht tegenover Robbeneiland lag de
Ronde Berg.2) Bij Bosheuvel lag de Wijnberg.3)

[Komst der Hessequa]
Hadden in de eerste jaren van de Nederlandse vestiging de inboorlingen+ in de buurt
van het Fort getracht om hen, die dieper het land in woonden en vee bezaten, van +Komst der Hessequa.
de ruilhandel met de Compagnie af te houden, op den duur bleek dit ondoenlik. In
November 16614) waren Oedasoa en Gonnomoa al bevreesd voor de komst der
Hessequa, die volgens Sonqua-berichten aanstaande was. De Hessequa stonden onder
een overste, die een familielid was van Sousoa, ‘opperconingh over de Chainouquas’,5)
en Sousoa had de Hessequa veeruiling aan het Fort aanbevolen;6) en eind 1662 kwamen
ze met veel mooi vee. Toen in 1663 Sousoa overleed, bleef de goede verstandhouding
met zijn zoon.7) Herhaaldelik werden tochten gedaan naar Hottentotten, die met vee
in de buurt lagen;8) zelfs de gemalin van de Kommandeur Cornelis van Quaelbergen
en enkele andere dames gingen 20 Desember 1667 een eind het binnenland in, onder
geleide van de Luitenant, en bij terugkomst bracht men 30 beesten en 117 schapen
mee, die geruild waren bij de inboorlingen. Met enkele Hottentotten die zich op de
voorgrond stelden, zoals indertijd Harry gedaan had (hij was in 1662 of 1663
overleden)9), kwam men ook op goede voet: Kuiper10) en Schacher,11) beide
Caapmans.12)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)
11)

12)

Zie de kaart van 1659. Rijksarchief, 's-Gravenhage, No. 824; ook 825.
D. 11 Jan. 1664.
D. 10 Febr. 1666.
D. 21 Nov. 1661.
D. 17 Febr. 1661.
D. 21 Nov. 1662.
D. 20 Sept. 1664.
Zo werden er kleine landtochten gedaan op 8 Nov. 1662, 5 Junie en 27 Nov. 1663, 11 Jan.,
14 Febr., 22 Aug., 23 Sept. 1664, 9 Maart, 26 April, 2 Aug. 1666, 6 Mei 1667, enz. maar
deze bleven op reeds bekend gebied.
Zijn plaats werd ingenomen door een Goringhaikona ‘genaemt bij hen Demtaä en bij d'onzen
Klaes Das, omdat hij eens op het Dassen eilant gevangen en gebannen zij geweest, over
zekeren misdaet, aen de Nederlanders gepleeght; maer is naderhant, door zich zelven wel te
dragen, ontslaekt, en in zijn oude heerschappije gestelt,’ vermeldt Dapper, Op. cit. f. 627.
Het Dagverhaal vermeldt uitdrukkelik dat hij en anderen ‘met haer vrije wille meede sijn
gegaen’ naar Dasseneiland. Werken wilden ze er niet ‘echter niettemin sullender hier een
behouden ende sien off de Hollantsche sprake niet sal leeren, alsoo deselfde redelijcker al
verstaet ende wel laten bejegenen.’ D. Missive van 12 Oktober 1654 van Dasseneiland.
Tijdens Harry's afwezigheid diende ‘Claes Das ... in sijn plaetse ... ons als tolcq.’ D. 5 Sept.
1655. Het Dagverhaal noemt hem ‘Kaikana Makoukoa alias Claes Das’. D. 5 Aug. 1659.
D. 6 Julie 1666.
D. 8 Mei 1667. Schacher was de zoon van Gogosoa en heette Osinghkkamma, D. 1 Des.
1661. Dapper vermeldt (Op. cit. ƒ. 628) dat de twee zoons van de wel honderdjarige Gogosoa
genaamd waren Osinghaikanna en Otegnoa, ‘welke hunnen vader, inzonderheit de oudste,
altijts hebben zoeken t' overheren, en geheel meester te spelen.’
In 1669, D. 18 April worden nog vermeld Manckebeen, Houtebeen, Zee Capiteyn, en Toback
Tackmans.
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De reis van Korporaal Jeronimus Croese geeft weer veel nieuws.

Journael1) ofte daghregister gehouden by den Corporael+ Jeronimus
Croes2) vertreckende door last van d'E Hr commandeur Jacobus +[10]
Borghorst uyt het fort de Goede Hope naer de Obiquaes en
Hessequaes om met deselve natie de veehandelingh door de aen hem
daer toe mede gegeven coopmanschappen, en 't geene verder ten
dienste ende tot profijt van d'E Compe soude mogen strecken, te
bevorderen.
Ao 1669.
Den 4 January.
Den 4 January. Ben ick met mijn byhebbende volck bestaende in sestien duytse
coppen, neffens eenige Hottentoos uyt het fort de goede Hoope vertrocken ende
passeerden op middagh de Soute Revier tot voorby de ruyterwacht, alwaer wy ter
neder sloegen uyt oorsaeck dat dien dagh geen ander soo naer gelegen water costen
becomen, gemarcheert stijff een mijl.

Den 5 do.
Den 5 do. Met het aenbreecken van den dagh braecken op, en marcheerden tot in de
witte zantduyntjes, in de tijger valey 6 mijl.

Den 6 do.
Den 6 do. Met son begaven ons op wegh en quamen omtrent den middagh aen de
eerste revier in Hottentoos Hollant, en des avonts noch aen de twede offte laetste
gemarcheert 6 mijl.
Bevonden hier te leggen 3 à 24 Hottentoos craalen, waer onder oock waren de
capiteyns Gonnoma, Ouduson en d'Cuyper, en verstonden van de gemeene Hottentoos,
dat sy geresolveert waeren tegens de Soeswaes op te trecken om haer te bevechten,
en haer vee t'ontweldigen de reden waerom en wilden sy my niet openbaren 't welck
ick (alsoo de Compe jaerlicx veel vee van deselve natie becomt) niet graegh soude
gesien hebben, riep derhalven de capiteyns tot my en heb haer ondervraeght off oock
sulcx van sints waeren, doch wilde daervan in 't eerste niet weeten, maer seyden ten
laesten dat sulcx nu niet een3) verrichten souden dan naer ons retournement, 't welck
ick oock op haer versocht en begeerde dat zy het alsdan noch niet souden aenvangen,
alvooren zy met d'E. hr. commandr.
1) Kol. Arch. No. 3981, f. 763-768.
2) Jeronimus Croese van Bieleveld had als soldaat de landtocht onder leiding van Jonas de la
Guerre meegemaakt (zie hierboven bl. 114, noot).
3) Lees: eer.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686

123
daer van soude gesproocken hebben, 't welck zy oock belooffden, insonderheyt de
Cuyper die seyde sulcx noyt te willen doen, soo d'E. hr. commandr. daer in niet en
bewillighde. Ick ruylde noch des avonts 11 beesten en 2 schapen meestendeel voor
tabacq en brandewijn.

Den 7 do.
Den 7 do. 's Morgens braecken wederom op en marcheerde tot onder het vaste
geberghte 1 ½ mijl alwaer ter nedersloegen van sints ons goet aldaer tot packen klaer
te maken, en d' draeghossen een weynich te laten rusten om den aenstaenden dagh
vroegh op te breecken, en in de coelte 't geberghte over te marcheeren.

Den 8 do.
Den 8 do. Met het lamieren van den dagh braecken op en marcheerden over het
geberghte tot aen de Palmijts revier1) 4 mijl.

Den 9 do.
Den 9 do. Braecken vroech op en marcheerden tot over de revier Dolphij 6 mijl.

Den 10 do.
Den 10 do. Braecken vroegh op en marcheerden tot aen de revier Sonder Endt 5 mijl.

Den 11 do.
Den 11 do. Bleven van daegh hier leggen om ons beesten wat te laten uytrusten, als
mede uyt oorsaeck dat alhier, eenige Hottentoos van de Soeswaesse natie was
verwachtende, om uyt haer de hoedanichheyt van d'Obiquaes en waer gelegen te
verstaen, alsoo deselve natie noyt voor desen aen d'E. Compe eenigh vee heeft
gepraesenteert te verruylen, alsmede dat voor desen geen Hollanders by deselve
Hottentoos haer craelen hadden geweest.

Den 12 do.
1) Palmiet = Prionium Palmita.
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Den 12 do. Braecken op en marcheerden voort aen naer d'Obiquaes,2) alsoo gister
avont de van my verwaghte Soeswaes by ons waeren gecomen waeruyt ick verstont
waer d'Obiquaes gelegen waeren, en quamen tegens den middagh, ende na 4 mijl
voeteerens in een valey by een revier, en alsoo onse toespijs begon te minderen,
gingh ick met 2 à 3 man, om te sien off een zeekoe kosten schieten, die wy metten
eersten bequaemen, waerom genootsaeckt waren dien dagh daer te removeren.

Den 13 do.
Den 13 do. Bleven alsnoch leggen om het zeekoeyenvleysch wat drooghende en
soutende tot mee te voeren klaer te maecken, tegens den middagh braecken op, en
marcheerden 4 mijl.

Den 14 do.
Den 14 do. Met den daghenraet begaven ons op wegh en naer 7 mijl voeteerens
quaemen omtrent den avont by een crael van de

2) De Obiqua waren Hottentotten waarin veel Boesman bloed was. D. 6 Julie 1672. Dat ze
zichzelf niet tot de Boesmans rekenden blijkt uit hun vijandige houding tegenover de Sonqua.
D. 26 Jan. 1669.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686

124
Zoeswaesse, bij wien d'Obiquaes tot noch toe gelegen hadden, doch waeren daeghs
te vooren vertrocken, versocht derhalven van haer dat ons tot d'Obiquaes haer craelen
wilde geleyden, 't welck zy my belooffden op morgen te sullen doen. Ruylden noch
in den avont 14 beesten en 3 schapen meestal voor tabacq en brandewijn; alsoo sy
van coralen en coper wel voorsien waren.

Den 15 do.
Den 15 do. Met het aenbreecken van den dagh braecken op en quamen dien dagh
door aenwysingh van onse byhebbende Hottentoos tot aen de Obiquaes haer crael
gelegen aen een breede revier onder een laegh geberghte rontom in kleyne
zantduyntjes met struellen en bosjes beseth omtrent 8 mijl van de Soeswaesse crael,
en sloeghen onse tent by haer ter neer om te sien off de veehandelingh zijnde als nu
d'eerste mael met haer wilde aengaen, voor eerst vereerden ick aen den capiteyn
eenige tabacq, coralen, cooper en andere van mijn mede gegeven coopmanschappen,
opdat hem tot ruylen mochte aenlocken, alsmede dat hy sijn volck daertoe mochte
aenraden, ruylden dien avont 9 slechte beesten en 4 schapen voor dewelcke ick (soo
se wilde becomen) gehouden was, eens soo veel te geven als by andere Hottentoos
voor goede en bequaeme, en dat meer was sy waren soo stout, dat sy eenighe stucken
tabacq, staven coper en bosjes coralen die voor mij lagen, metter haest opnaemen en
daer me weghliepen, lachende en jouwende my wat uyt, 't welck ick siende,
verwonderde my daer ten hoogsten over, alsoo ick wel wiste dat de Hottentoose natie
seer dieffachtich was, en dat sy wel yetwes daer niet al te nauw opgelet wiert met
behendigheyt weghnamen, maer hadde noyt te vooren soodanige stouticheit offte
geweltpleeginge aen eenige andere Hottentoos bespeurt, vraeghde derhalven aen
mijn byhebbende Hottentoos, waerom dat deese boven andere soo stout waren, dat
sy myne goederen met gewelt dorsten ontrooven, sy gaven my tot antwoort dat sulcx
niet vreemt van haer was, want sy dagelix niet anders en deden als haer nabueren
haer vee te ontweldigen, en te ontrooven, waer sy costen off mochten en sy verhaelden
my oock dat d'Obiquaes dickwils het beestiael, 't geene andere vorder gelegen natie
sochten aen d'E. Compe te verruylen, in het voorby dryven hebben gerooft en de
dryvers daer van vermoort, jae zy waerschouden ons dat wy wel op onse hoede soude
weesen, want seyde sy, sy mochten wel lichtelyck haer oude parten beginnen, en
soecken u, u draeghossen (daer sy soo wy mercken connen groote sin in hebben)
t'ontweldigen en u, neffens u volck de clop te geven soo sy maer eenighsints u de
ge-
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legentheyt connen affsien, en dan soude wy oock niet vry dobbelen, want sy op ons
seer gebeten zijn, omdat wy u de paden en wegen in 't lant soo bekent maken, 't welck
aenhoorende stont ick verstelt, niet wetende op wat manier ick met goet fatsoen van
haer best mocht ontslagen worden, en van daer geraecken, niet sooseer ten aensien
dat beanghst was van haer bevochten en overmeestert te worden alsoo ick nu alreede
op mijn hoede was, hebbende aen mijn volck sulcx bekent gemaeckt, en belast dat
sy haer geweer souden klaer maken, soowel haer pistolen als lange roers; maer uyt
oorsake dat daerdoor de vrede en hedendaeghse vrindelycke ommegangh met de
Hottentoose natie, niet mochte schynen door my verbroocken en te niet gedaen wesen,
doch alsoo ick uyt mijn byhebbende Hottentoos verstont, dat sy en alle ander rontom
gelegen Hottentoos verblijt soude wesen, soo ick met d'Obiquaes gedwongen was
te schermutselen, de overhant verkreegh en vermeisterde, jae raeden my daer toe
aen, en seyden dat sy wel wisten dat alle andere rontom gelegen cralen als dan veel
meer vee aen d'E. Compe souden verruylen 't welck haer nu dickwils door die roovers
beleth wiert, waerom ick sulx horende oock eenichsints verblijt was: dogh
resolveerden evenwel daer 's nachs, alsoo het alreede te laet om op te breecken, te
removeren om 's morgens met den dagh vroegh op te packen en soo het mogelijck
was met goet fatsoen van haer te vertrecken, ick liet seer goede waght houden, en
versorghde dat altijt een van mijn byhebbende Hottentoos meede op de waght was,
't welck sy seer graegh deden, en pasten seer vlytigh op, waer uyt wel mercken costen
dat zy oock gants geen goet vertrouwen op die Obiquaes hadde, dogh vernamen 's
nachs geen onraet.

Den 16 do.
Den 16 do. 's Morgens vroegh besich zijnde met ons goet op de ossen te packen,
quaemen 2 à 3 van onse Hottentoots tot mijn, zijnde seer verbaest, zeyden zy pas op,
pas op d'Obiquaes maken haer veerdigh, zy sullen terstont u soecken te bespringen,
sy hebben haer geweer al in de hant en staen klaer, waer op ick aenstonts last gaff
aen mijn volck, dat sy het oppacken souden laten vaeren, en dat haer geweer soude
by der hant vatten, 't welck nauwelicx kost geschieden off quaemen op ons los eenige
jongens en wyven liepen naer onse draeghossen sonder twyfel om die wegh te dryven,
en de gewapende mannen op ons alsoo dat nu ooghenschynelijck bleeck dat sy ons
meinden, waerom wy gehouden waren ons lijff en leven volgens goddelycke ende
wereltlycke wetten te defenderen belasten derhalven aen mijn volck dat met 4 à 5
man, wanneer sy wel onder-
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schoots waren soude vuer geven, en dat d'andere haer oock wel soude klaer houden,
en dat sy noyt gelijck souden lossen maer met gelederen, gelijck ick haer als oock
my selve daerin gestelt hadde, doe zy nu wat naeder quaemen, schietende geduerigh
met haere hantboghen op ons met vergiftige pylen dogh quetste geene van ons, alsoo
wy deselve als wy se sagen aencomen met gemack costen ontwycken gaven wy
eyndelijck vuer op haer en schooten 4 à 5 onder de voet, die wij sagen ter neder
storten, en alsoo wy met het tweede gelith wilde vuer geven, vernamen wy dat sy
met troppen van den anderen scheurden en ons den rugh toewenden, waerom ick
belaste dat men niet meer op haer soude schieten, maer dat men met alle man naer
de crael soude loopen om haer de pas aff te snyden, opdat sy haer vee niet soude
weghdryven, 't welck alreede door ons schieten wt de craal was wtgeborsten ende
hier en daer in de bosjes verstroyt liep, doch wier naerstighlick van onse byhebbende
Hottentoos opgesoght, en by den andere vergadert doen ick nu sagh dat sy t'eenemael
de vlught namen, beslooth ick haer niet verder te vervolgen dogh visiteerden haer
hutjes, en vont daer noch eenigh geweer in, 't welck ick neffens de pylen die van
haer verschooten, en eenigh geweer 't geene zy in 't vlughten achterlieten alles wel
ter deegh opgesamelt zijnde, liet op een vuer werpen, ick gelove vastel. dat men met
't selve geweer wel tachentich man op haer wyse daermede soude gewapent hebben,
en alsoo ick uyt onse Hottentoos verstont, waeren zy niet stercker geweest als omtrent
hondert weerbare mannen, waervoor sy dan weynich geweer soude behouden hebben,
waerom onse byhebbende Hottentoos oock seer blyde waren, ja sy souden oock
d'Obiquaes al haer hutjes in den brant gestoocken hebben, soo ick haer sulcx niet
beleth hadde. Want sy waeren seer yverigh om d'Obiquaes die sy seyde maer roovers,
moordenaers en haer vyanden te wesen, allerley affbreuck te doen, soodat een van
haer van ons genaemt Claes1), zijnde een van de Soeswaesse natie, tegens ons seyde
dat is goet, dat d'E. Compe die schelmen en roovers, haer vee en meest haer geweer
wegh heeft, nu sullen sy over ons soo veel meesterschap niet plegen als sy wel te
vooren gedaen hebben, waerom ick verhoope en wil ick niet twyffelen, off het sal
meer tot aenwas als tot affbreuck van d'E. Comps veehandelingh met d'andere
Hottentoos strecken. Nadat ick nu een goede

1) De Hottentot-kapitein Coopman doodde Claes tijdens een twist over een vermiste so. D. 14
Junie 1701.
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parthy vee by den anderen hadde en geen tijt off gelegentheyt om 't selve te tellen,
doch na gissinghe hondert en vijfftigh stx, braecken wij op en marcheerden 8 mijl
tot aen de craal van de Soeswaes alwaer wy op onse oude rustplaets ter neder sloeghen,
ick liet 's nachs goede waght houden, soowel van de Hottentoos als van de duytse,
verdelende die onder den anderen, off misschien van deselve te weten Obiquaes
mochte vervolght worden, als mede voor het ongediert, telden 'savonts noch het vee
en bevonden te hebben 139 beesten en 3 schapen, die wy als vooren verhaelt van de
Obiquaes verkregen hadde.

Den 17 do.
Den 17 do. Braecken 's morgens vroegh op en marcheerden 7 mijl.

Den 18 do.
Den 18 do. Met het lamieren1) begaven ons op wegh en quaemen nae 8 mijl
marcheerens 's avonts aen de revier sonder Endt.

Den 19 do.
Den 19 do. Bleven alsnoch leggen om onse beesten wat uyt te rusten, die niet al te
wel over wegh en costen.

Den 20 do.
Den 20 do. Braecken vroegh op en marcheerden tot over de revier Dolphy 5 mijl en
omtrent den avont vernamen wy hier een leeuw waerom wy bevreest waeren dat hy
ons den aencomende nacht groot gewelt soude bedryven om onse beesten in sijn
clauwen te krygen, stelden derhalven eenighe snaphanen op hem, maer vernamen
(dat ons lieff was) niet meer.

Den 21 do.
Den 21 do. Braecken vroegh op en marcheerden 2 mijl en waeren gehouden van
weghen den swaren reghen en harden wint op een hoogh geberght ter neder te slaen.

1) Het aanbreken van den dag. Middelned. Wdb. IX kol. 883.
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Den 22 do.
Den 22 do. Met son braecken op en marcheerden tot over het hooge geberghte voor
Hottentoos Hollant 8 mijl.

Den 23 do.
Den 23 do. 's Morgens braecken vroeg op en marcheerden niet verder als in Hottentoos
Hollant en vonden aldaer noch te leggen de 3 à 24 craalen van Gonnoma. Oudeson,
en d'Cuyper, die al over 2 off 3 dagen van ons wedervaren verwittight waeren, gelijck
sy tegens my door de Cuyper die my wel een uer gaens tegemoet quam loopen, seyde
alsmede dat sy daer over seer verblijt waeren, seggende dat sy nu haer vee wel met
rust dat2) heen soude connen weyden en vetmaecken, dat sy nu oock d'E. Compe van
haer offte van andere Hottentoos wel beeter beestiael als voor desen souden
toeschicken, terwylen dat die roovers haer wiecken soo gecort waeren 't welck ick
overwegende my seer wel aenstont, ick ruylde noch 't savonts laet van haer 2 beesten
en 39 schapen.

2) Lees: daer.
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Den 24 do.
Den 24 do. Braecken vroegh op en marcheerden tot in de witte santduyntjes 6 mijl.

Den 25 do.
Den 25 do. Braecken vroegh op en marcheerden tot aen de tygervaley alwaer wy op
middagh ons vee telden en bevonden te hebben 175 beesten en 51 schapen te weten
139 beesten en 3 schapen van d'Obiquaes genomen, neffens 36 beesten en 48 schapen
die soo hier en daer geruylt hadde tegens den avont braecken op en marcheerden tot
aen 't Hoylant te samen 6 mijl van sints op morgen voor de middagh (door de hulpe
Godes) aen het fort de Goede Hoope te arriveren.
Was getekent Jeronimus Crus.

[Bekendheid met de Hottentotten]
+

Zo was er dus aanraking verkregen met de bastaardvolken, die meer Boesman dan
Hottentot waren. Men meende het volk der Hottentotten nu te kennen,1) al bleven +Bekendheid met de
Hottentotten.
er nog stammen over, wier bestaan men van horen zeggen vermoedde. In 1670
deden essayeurs een tocht op zoek van mineralen, zonder nieuws van betekenis thuis
te brengen.2) De reis van Goeverneur Ysbrand Goske3) naar Hottentots Holland,4) het
gebied vlak bij de Kaapse nederzetting, leverde op geografies of ethnografies gebied
niets op. Evenmin deed dit een reis van de hoogste militair ter plaatse Luitenant
Coenraad van Breitenbach5) en de landmeter Jan Wittebol op 5 Desember 1671;6) de
‘Overberg’ Hottentotten hadden zich bereid verklaard tot veehandel. Een uitvoerig
rapport brachten ze mee en aan een der stroompjes gaven ze de naam van
Breitenbachrivier. Ook Valsbaai was door hen onderzocht en de, naar het schip van
die naam geheten, Ysselsteyn-baai.7)
Het scheen alsof het met de ontdekkingstochten in het binnenland op het dode
punt stond. Zo veel was er tegengevallen: Salomo's Ophir, Vigiti Magna, de
1) 22 Aug. 1668 had Jeronimus Croese een tocht overzee naar Mosselbaai gedaan; bij zijn
terugkeer overland ontdekte hij de stam der Attaqua. D. 6 Nov., 23 Nov. 1668. Deze stam
was wat donkerder van huidkleur dan de Hottentotten aan de Kaap, dus zal er wel Kafferbloed
in geweest zijn.
2) ‘Memoriael van d'ondersoeckinge gedaen in Sausquasland bij de Cleyne rivier omtrent de
Vogel Struys baey gelegen van de Caep veertich mijlen, gedaen bij ons assayeurs Theunis
van de Sande en Philip Windsch. 1670.’ Kol. Arch. No. 3983, ƒ. 483. D. 11 Julie en 18 Sept.
1670.
3) Hij had in 1665 de plek voor het te bouwen Kasteel uitgekozen. In 1671 werd hij Goeverneur
aan de Kaap; hij was er van Oktober 1672 - Maart 1676.
4) 23 Maart 1671 werd met het jacht De Bruydegom beproefd via Vals Baai gemakkeliker
Hottentots Holland te bereiken.
5) 10 Maart 1671 was hij aan de Kaap gekomen.
6) D. in dato.
7) Op Valentijn's kaart als Esselsteins Baai vermeld. Het rapport is van 31 Des. 1671.
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Kaffervolken, niets van dit alles was gevonden. Er kwam een opeenvolging van
gezaghebbers aan de Kaap, die zich niet te druk maak-
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ten met de hun toegewezen taak; maar toen trad op Simon van der Stel, de energieke,
de levenswijze, die niet kon nalaten met kracht aan te vatten, wat nog ongedaan was
of verbetering behoefde.

[Pogingen tot het vinden van kaffers in het noorden]
Toen men de Hottentotten meende te kennen, hoopte men ten Noorden+ van hen
+
Pogingen tot het vinden van
Kaffers te vinden.1) Daarom ging in 1670 op bevel van Kommandeur Jacob
2)
Kaffers
in het Noorden.
Borghorst en de Raad schipper Gerrit Ridder Muys met de hoeker de Grundel
op tocht langs de Westkust.3) Deze tocht geschiedde op uitdrukkelik bevel van Heren
Bewindhebbers van 24 Augustus 1669. Muys was opgedragen te varen ‘langs de wal
en soo veel zeemanschap toelaet, tot omtrent de Tropicus toe, doende empassant aan
alle baeyen, inhammen ende Rivieren, die bequaemelijck in te lopen sijn, peylende
derselver gronden en diepte, mitsgaeders op wat hoogten die sijn gelegen met haere
situatien pertinent aff, wel toesiende op derselver gelegentheyt, ende off de havenen
bequaam sijn tot berginge van schepen, alsmede offer eenige ververschinge en
brandthout voor deselve, en dat oock gevoeglijck aldaer gecapt ende hierwaers bij
gelegentheyt gebracht conde werden, te vinden soude mogen wesen, waeromme dese
voyagie ten principaelen aengeleyt ende ondernomen wert. Ende dewijle het seecker
is, dat Ul. langs de voorsz. cust geen Hottentoosen maer een natie caffres genaamt
sult comen op te doen moet Ul. omzigtig daermede te werck gaen, gelijck op u volck
mede doorgaens geduyrende de Reyse sult dienen te doen.... Werdende Ul. mede
aanbevolen, omme (is 't doenlijck) eenige van die natien tot lijffeygenen te ruylen
ofte negotieren.... En op dat dese besendinge recht en naer d'orde van onse Hren
majores soude mogen comen uyt te vallen, hebben Ul. bij desen toegevoegt den
persoon van Sivert Jans. boon als een goet stierman ende ervaeren caertemaeker op
Batavia gebruyckt wesende.’

[De tocht van hoeker de Grundel]
Uitvoerig, tot in de kleinste biezonderheden weer, wind, stroom, diepte,+ gesteldheid
van de bodem van de zee e.d. gevend, is het joernaal van de reis.4) 25 Maart 1670 +De tocht van de hoeker de
lichtte men het anker; langs Robbeneiland en Dasseneiland voer men in Noordelike Grundel.
richting, zo dicht mogelik bij de wal blijvend. Een ‘inbocht’ ten Noorden van
Saldanhabaai kreeg de naam ‘Muysens bay’. Een tochtje met de sloep naar land was
zonder sukses: noch ménsen, noch een rivier vond men op 27 Maart. Wel, op 30
Maart, trof men drie Hottentotten ‘die ons alle vrintschap bewesen en seyden ons
haer crael over 't gebergte te leggen.’ De volgende dag vond men een riviertje, geen
mensen. Gedurende enkele dagen had men last van mist en
1) Van Riebeeck had zijn plan om overzee de Namaqua te bereiken niet kunnen uitvoeren.
Memorandum 5 Mei 1662.
2) In 1667 werd hij aangesteld, in Junie 1668 aanvaardde hij zijn ambt. Wegens ziekte vroeg
hij ontslag en keerde in April 1670 naar patria terug.
3) Kol. Arch. No. 3982 ƒ. 542-544. ‘Instructie voor den Schipper Gerrit Ridder Muys gaende
met 't Hoeckertje de Grundel van hier noortwaerts dese Residentie, omme aldaer 't volgende
ten dienste van d'E. Compe. te verrigten,’ 12 Maart ao. 1670.
4) Kol. Arch. No. 3982. ƒ. 964-987.
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windstilte; op 6 April was de hoeker op 30o 51′ Z.B., ‘bevonden doen dat “Olamba
das Piedras”,1) dat na 't uytwijsen van de Caert een bay soude moeten wesen, niet
meer dan cleene steenighe inbochjes waren, daer geen reede voor eenige, dan voor
een aflandige windt en is te becoomen, en 't is hier oock seer steyl’. Op 1 April was
men omtrent de ‘Monte dos bramidos’,2) waar ook slechts ‘cleene inboghjes’ waren,
vol klippen met sterke branding. Van 10 tot 13 April zocht men naar ‘de 5 Eylanden....
die in de caert “Ilhos secos”3) genoemt werden’. Het bleken te zijn ‘groote steyle
bergjes die hier op 't vlack affgaende, voor landt leggen en haer van veers... als
Eylanden opdoen’. De volgende dag rekende men te zijn bij Agoa das Voltas,4) maar
door mist zag men, bij een verkenning ook op 15 April, niets van belang. 16 April
zag men dat het strand ‘vol opgespoelt branthout’ lag, maar door branding en klippen
kon men niet aan land komen. 17 April ‘hadden een steyle affgaen de hoeck boven
effen gelijck een Tafeltjen dat een weynigh scheeff staet in 't N.W. van ons.’ 18 April
kwam men een mijl buiten de Noordhoek van de baai ‘Agoa das Voltas’ ten anker,
‘en bevonden d' selve wel 50 m.ten noordel. te leggen als in de caert geteyckent staet’.
De baai werd goed opgenomen. Een eilandje zag men 19 April en op de 2oste een
ander langwerpig eiland ‘dat niet in d' Caert legt’. De breedte was 26o 36′. Van het
eiland, dat vol penguins en zeemeeuwen was, liet de schipper opgespoeld brandhout
halen. Met de sloep voer men 22 April naar de wal, liep 2 mijlen over het gebergte,
vond niets dan zand en barre klippen, ‘daer loover noch gras en wast’, maar geen
mensen; wel sporen ervan. ‘Omtrent 1½ mijl van 't strandt zijnde vonden een
gebroocken pott daer in gecoockt was.’ Een dikke mist was intussen opgekomen; de
hoeker was niet te zien, ‘voer derhalven dwars over nae 't Peguyns Eylandt om
branthout te halen’,5) schrijft Boon, die het joernaal6) hield. Op 24 April zag men op
26o Z.B. ‘een rondt Eylandt, dat niet in de Caerte,7) als mede verscheyde reeven zoo
dat 't niet na d'Caert gelijckt’. 26 April: ‘zagen in een blinck de Nt hoeck van de baey
Angra Piequineo,8) dat een zaelbergjen is, in 't Z.O.t van ons.’ Tot 30 April had men
last van dikke mist, toen was men op 24o 5′ Z. Br. ‘hadden doen de Z.tW. hoeck
zuydt west ten westen een halve mijll ende de rievier oost een canonschoot

1)
2)
3)
4)
5)

Alombado das Pedras: de bocht der rotsen.
Berg van het stormgeloei.
Ilhas secas = de dorre, de droge eilanden.
Angra das Voltas = de bocht der wendingen, zo door Bartolomeu Dias genoemd.
De joernaalhouder van de tocht in 1677 schrijft over het eiland dat ‘pegewynseylandt genaemt
werdt, doch mach beeter 't Nuw Robbeneylandt genaemt werden, alsoo die hier met duysende
en overvloet sijn.’ Kol. Arch. No. 3990 ƒ. 937-963.
6) Kol. Arch. No. 3982 ƒ. 980-982.
7) De Regering van de Kaap gaf er de naam: ‘'t Boonseylandt’ aan, naar de kaartemaker. Het
woord ‘leyt’ is weggelaten.
8) Angra pequena = de kleine bocht.
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van ons, leydent ongeveer een gotelinghsschoot1) van de wal.’ Dan komt de botsing
met de inboorlingen.

Den 1en May.
Den 1en May. 's Morgens met zonsopgangh was 't zeer duysigh+ weer, hadden een
+
[11]
cleen luchjen uyt den Zuyder handt, doch ick ben evenwell met d' sloep met noch
ses man nae landt gevaeren, by ons hebbende 2 musquets 3 houwers en 2 bylen om
te zien off dit de revier die in de caert Siedras de St. Thome2) genoemt wordt, was
off niet, bevonden alhier op 't diepste in 't midden van 't gatt, dat omtrent een halff
cartouwschoot wijdt is, en ty meest verloopen was, maer 2½ voet water, en een
weynigh binnen 't gat zijnde, quamen in een cill daer in 't 5. 6. 7. 8. 9 en 10 diep was,
en omtrent een mijl op verscheyden coersen inwaerts liep, lieten aen wederzyden
eenige inbochjes en oock veel zandt platen, (die boven, en gelijckx 't water lagen)
leggen, zagen aen d' vaste wall (alsoo 't bywylen wat opclaerde) roock opgaen,
roeyden doen wy binnen all d' platen waren, daer nae toe, om te zien wat voor volck
dat het was. Zagen dat dese revier (off binnen water) ongeveer noch een halve mijl
verder op tegens eenige zantduyntjes (daer wy oock roock zagen opgaen,) te niet
liep, daer 't veer aff zeer vlack is, en liepen by duyzenden walck en oock andere
vogels, die als zy vliegen well 6 a 6½ voeten langh zijn, doch aen d'wall comende,
heb ick met noch twee man by my even op 't strant zijnde dat een weynigh steyll
oploopt vijff man met noch een hondt by haer nae ons toe zien coomen, zy ons ziende
bleven staen, doch ick een teecken doende, dat sy by ons zouden comen, liepen weder
wegh, doen ben ick met het ander volck by my een weynigh van 't strandt affgegaen,
zagen drie a vier hutjes in een valey tusschen eenige zandtduyntjes, die met een
weinigh groente bewassen waren, staen, daer wy by malcanderen op een hooghte
zijnde, wel een gotelingh schoot van haar staen bleven, ende ick dede all weder 't
selve teycken, dogh sy die doen 8 a 10 in 't getall waren, wenckten met een stockjen
dat aen 't eynd met een staert van eenigh gedierte, soo wy naderhandt zagen,
omwonden was, dat wy by haer zoude comen, conden van hier rontom anders geen
groente meer als verhaelt is, zien, ja, 't hooghgebergte is mede anders niet als zandt,
doch eyndelijck zoo ben ick, om te weeten wat

1) Een goteling was een klein, uit ijzer gegoten, kanonnetje, veel als licht scheepsgeschut
gebruikt. Wdb. d. Ned. Taal V. kol. 454.
2) Sierras de S. Thome op 23o 38; dit was het verste punt waar de Grundel geweest was.
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voor volck dat 't was,1) met noch twee man, den eenen met een musquet, en ick en
den anderen elck met een houwer tusschen onse rocken inhebbende, noch ten halven
weegh nae haer toe gegaen, en deden weder 't voorgedaene teycken, en sy van des
gelycken, doch quamen ten laesten all hippelen en dansende met pijll boogh en
hassegaey by haer in 3 a 4 parthyen en omtrent 10 a 12 sterck zijnde, nae ons toe,
en dight by ons comende fluyten en schreeuwden tegens malcander en bewesen dat
zy ons schieten souden, doch wy bleven staen tot dat d'eene geen thien treden van
ons en was, dreygende noch all te schieten, de man doen met zijn musquet
aanleggende, daer den ander recht voor stondt, dat hy met zijn handt de tromp well
soude connen gevath hebben, en 't cruyt op d'pan niet willende voncken, creegh een
hasegaey in zijn slincker borst tusschen de ribben in, dat hy het musquet most laten
vallen om d'doot te ontcomen en ruckde met beyde handen d'hasegay daer weder
uyt, en nam hem meede. Wy die doen niet dan twee houwers hadden, namen d'vlucht
ende quamen van haer met veel hassegayen, stock en steenen gruwelijck gegooyt
wordende, by ons andere volck, die altemet haer wat staende hielden, en wy die zeer
moede van lopen en somtijts eens op 't aengesight nederstortende, wat vooruyt
raeckten, quamen eyndelijck affgemat zijnde, in 't water en voort, aen de sloep, za-

1) Het volk van de Bode van welke tocht sprake is op bl. 133, was in 1677 in den beginne
gelukkiger, maar ten slotte deden ze dezelfde ondervinding op als Boon, en als de Portugezen
onder Vasco da Gama.
17 Febr. 1677 trof men op de vaste wal 16 à 18 Hottentotten aan. De meegenomen tolken
konden hen nauweliks verstaan, 10 à 11 vrouwen van Hottentotten kwamen ‘met pensen en
blaezen van zee-robben gemaeckt, die met braek, jae meest met soute waeter gevult waeren’
hun mannen laten drinken. Het waren wel echte Hottentotten, ‘doch d'spraeck accordeert
niet wel met onse Hottentots, droegen oocq carossen van koebeesten en zeerobbenvellen ...
oocq was haer hooft met eenigh goedt bestrooydt, hadden oocq kettinge van vogelstruys
doppen gemaeckt, met een weynigh hout doorvlochten om haer hals hangen, in 't sijn een
arem volcq en oocq een machtigh schrael landt, daer niet vee is te becomen ... Dese gemelte
volckeren eeten stinckende zeerobben en gewreven bosjes.’ Daar ze stukken hars bezaten
waren er in het binnenland zeker bomen. ‘Voor soo veel wij alhier hebben connen sien, en
bemercken, en isser ter werelt geen profijte in 't minste ofte meeste voor onse heeren en
meesters te soecken.’ Er was een kwade ree, sterke storm, zand, klippen en ‘machtigh hol
waeter.’ Tussen hier en Sint Helenabaai was er niets te halen. - Op 5 Maart was men eerst
op goede voet met de Hottentotten; men bezocht hun hutjes gemaakt van been van
noordkapers, die op de kust gestrand waren. Veeruiling had plaats, de Hottentotten trachtten
het geruilde vee weg te drijven; de Nederlanders beletten dit en het gevecht begon. Met pijl
en boog liepen de Hottentotten op hen in, zonder vrees voor de musketten. De eigenaar van
het begeleidend jachtje, de Haeghman, Willem van Dieden, en enkele anderen werden
getroffen; het vergif, als het aan de pijlen heeft gezeten, bleef in de kleren der gewonden,
die gewone vleeswonden hadden. 8 Maart ging de Haeghman naar de Kaap terug om rapport
te doen, met joernaal, kaart en brieven.
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gen doen dat dit volck die seer vet ende geel van couleur, doen well 30 a 40 sterck
waren, ons met de armen voll steenen noch in 't water na quamen loopen, en noch
meer van achter d'voorgemelte zandtduynen van daen quamen, 't scheenen geen
rechte maer evenwell een aert van Hottentoos te wesen, hadden vellen voor haer
schamelheyt en 't haer gesmeert, doch d'woorden quamen zoo niet uyt d'keel vandaen,
als rechte Hottentoos, hadden oock verscheyde honden by haar, wy conden niet
bemercken, dat sy oyt eenige menschen dan haar natie gezien hadden, lighten onse
dregh en voeren nae boort, daer wy cort nae d'middagh quamen, alsoo d'gequeste
zeer flauw was, en wy niet wisten off d'hasegay feneynigh was off niet, bevonden 't
in d'mont van d'revier met hoogh water 4½ a 5 voet diep te zijn, maer gaet veer
brandingh inwaerts. 's Middaegs bevonden 23 gr 44nen breete te hebben, de wint als
boven.
Op 2 en 3 Mei werd men door mist gehinderd; de volgende dag begon de terugreis,
daar men geen baai of rivier verderop verwachtte. Met zekerheid wist men dat de
inboorlingen er Hottentotten waren. Kaffers had men niet aangetroffen.1) 26 Mei was
de Grundel terug aan de Kaap.
Een dergelijke tocht in 1677 langs de Westkust gedaan, per hoeker De Bode had
geen ander resultaat dan dat men vernam waar de Noordgrens was van het door
Hottentotten bewoond gebied: ‘dat tussen d' 15 gr. 15 m. en 14 gr. 7 m. d' Caffers
haer aenfangh neemen en d' Hottentots eindigen.’2)

[Vrede met de Hottentotten]
Met de Hottentotten, die onder Gonnema3) stonden, had men herhaaldelik+
moeilikheden, en het kwam met de Cochoqua tot een oorlog, die zonder veel
bloedvergieten verliep en eindigde met de op 25 Junie 1677 plech-

+

Vrede met de Hottentotten.

1) Onder het Joernaal stond: ‘Door mij Sieuwert Jansen Boon gewesene Mr. Caertemaker op
Batavia.’ De baai ten Z. van Angra Pequena werd Grundelbaai gedoopt. ‘Desen bhaay die
met d'naem van d'Grundelbhaay getituleert wordt, die is geen baay maar een halvemaenichte
bocht en daerom nu d'Grundelbocht noemden.’ Joernaal 11 Febr. 1677.
2) Ik kursiveer. 18 Jan. 1677: ‘Instructie voor den schipper Cornelis Thomasse Wobma en
verdere officieren, bescheyden op de hoecker genaamt de Boode, gaande van hier om de
Noort tot nader ontdeckingh van de Grundeibaey en verdere hayen om de Noort en bij en
onder den tropicus gelegen.’ De kaart van 1670 en Hottentotten als tolken kreeg de schipper
mee. Te Somberia, een Portugees fort op 13o. Z.B. moest gevraagd worden waar St. Helena
Nova lag. ‘Iet wel dat d'onsen haeren (= de Portugese) godsdienst niet belachen off
beschimpen, bysonder moeten Ul. voor dronckenschap en bij getroude vrouwen te loopen
wachten, alsoo de Portugeesen zeer jalours zijn.’ Men wilde weten ‘waer nu de Hottentots
eyndigen en de woonplaats van de Caffers aanvanght’. 27 Mei 1677 was de Bode terug aan
de Kaap.
3) ‘Quorum praefectus supremus Honnima dictus claudus etiamsi senex strenuus tamen miles
est.’ Ten Rhijne, Op. cit. p. 30.
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tig gesloten vrede, die in enkele artikelen kon worden saamgevat en geen drukkende
lasten op de inboorlingen legde.1)

[Vermijding van botsing met Hottentotten]
De Compagnie wenste niets liever dan in vrede met alle Hottentotnaties te leven.
Toen in Mei 1668 Namaqua vee geroofd hadden, dat aan de Compagnie toebehoorde,
en in een schermutseling enkele blanken gewond werden en drie Namaqua
sneuvelden,2) moest Jeronimus Croese de Namaqua+ tot het ontzien van de bezittingen
+
der Europeanen aanmanen; hij kreeg opdracht om vooral niets vijandigs te
Vermijding van botsing met
Hottentotten.
ondernemen tegen het volk, waarvan men nog steeds hulp verwachtte tot het
vinden der meer beschaafde binnenlandse volken.3) Maar ook tegenover andere
inboorlingen, zooals de Obiqua, nam de Compagnie devormenin acht. Van eenige
‘vrije luyden’ die met toestemming van de regering op de zeekoe-jacht waren, namen
‘Sonquaes van de Obiquase natie’ vierentwintig trekossen, en bedreigden de blanken
met doodslag, als ze niet spoedig vertrokken. De jagers verloren bovendien hun
wagens en het vlees van het geschoten wild. Enkele dagen nadat dit bekend werd,
ontbood men de kapiteins van de Soeswa Hottentotten Claes en Coopman om
inlichtingen er over te geven, daar vermoed werd dat de jagers zelf schuld hadden
aan het vijandig optreden der Boesmans.4)

1) Kol. Arch. No. 3990 ƒ. 456-457. Conditien waar op d'E. Heer Gouverneur Joan Bax gent.
van Herentals en Raedt deser Residentie uyt de naam en van wegen de Edle. wijdberoemde
vereenigde Nederlantsche geoctroyeerde Oostindische Compagnie op den 25 Juny ao. 1677
op hun versoeck in vreede hebben aangenoomen de hottentots Natie genaamt Cochoquaas
staande onder de twee Oversten gent. Gonnema en Oedassoa uyt welekers naam alhier met
volle macht tot dien eynde Gecompareert sijn de Hottentots ofte de 3 gesanten Nengne, Harru
en Nuquma.
Eerstelijck versoecken opgemelde volmachtighde van gonnema en oedassoa d'E comp. om
vergiffenis vant geen staande desen oorlogh tot prejuditie derselver sij gcoccasioneert en dat
voortaan een vrundelijcke conversatie moge hebben als vooren en
Presenteeren ende belooven
Jaarlijcx tot tribuyt en erkentenis van dese vreede tegens de paresse der eerste retourvloot
op te sullen brengen dertigh runderbeesten.
Beloovende haare soodanigh te sullen straffen als wij de onse.
Insgelijcx geen oorlogh met eenige onser bontgenoten te sullen (buyten onse kennisse)
aanvangen.
Als mede dat onder dese vreede sijn beslooten en begrepen de capitaynen Cuyper, Schacher,
voorts Kees, Cleyne Capiteyn en alle die onder Gonnema, Schacher en Cuyper sorteeren.
Aldus Gepasseert en gecontracteert en wedersijts getekent in volle vergaderingh Int Fort de
goede Hoop ten dage en Jaare voorsz. en was onderteyckent met verscheyde mercken Nengne,
Harru, Nuquma. Daarneven was geteyckent Johan Bax gent. v. Herentals, Hendrick Crudop,
Dircq Jansz. Smient, Jeronimus Cruse, Lager: in mijn kennisse Martinus v. Banchem.
2) Vandaar de plaatsnaam: Bakkeleyplaats.
3) D. 17 en 18 Mei 1668.
4) D. 30 Sept. en 3 Okt. 1679.
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Toen in Mei 1682 een paar Namaqua ‘hofgrooten’ aan de Kaap waren,1) trachtte
Kommandeur Simon van der Stel van hen inlichtingen te krijgen over het binnenland
en op 30 Oktober vertrok vaandrig Olof Bergh naar de Namaqua tot veehandel en
om te beproeven verbinding te krijgen met het volk van Vigiti Magna. 19 Desember
kwam Bergh terug ‘met de vordre suite en bagagie in gesontheyt int casteel....; volgens
sijn rapport soude niet wel mogelijck geweest sijn verder int landt te hebben gegaen,
tot dien eynde verscheyde reedenen hoewel vrij wat ongefondeert allegerende,
alhoewel ons ter contrarie toescheynt, dat 't werck niet met de vereyste debvoiren is
behartigt, gelijck aan alle omstandigheden genoeghsaem komt te blijcken.’2) Een
blijvend resultaat is de mooie kaart, met bijschrift, die van deze tocht gemaakt werd
en van een tocht naar Kaap Aguilhas.3)
1) D. 2 Mei 1682.
2) D. in dato.
3) Rijksarchief No. 850. ‘Kaart wegens de Landtocht van de Caap de Goede Hoop, na de
Amaquas, alsmede van de Caap voorn. na de Caap das Aguilhas in den jare 1682.’
Aanwijsingh
wegens de Land-tocht van de
Caap de Goede Hoop na de Amacquas:
als mede van de Caap voorn: na de
Caap das Aguilhas in den Jaren 1682.
A. het Casteel de Goede Hoop.
B. de klipfonteyn, vonden hier in goet water in de heentocht; maar wecromkomende Bevonden
het een wijnig brak te sijn.
C. Eenige kuijlen vers water beneden de Modder-Rivier, Besie de witte Duyntjies.
D. Een valey over de Groene kloof in de heentocht vonden redelijk goed water;
weeromkomende was uytgedrooght.
E. Een valey achter de klijne Dassenbergh, in de heentocht goed water; weeromkomende
weynig en Brack.
F. De Hoorn Coraal in de heentocht brak water; weeromkomende was geheel Soutachtigh.
G. De Soute Rivier is meest droog, in de heen en wederomkomst vonden so hier en daar
kuylen, moerasagtig, met redelijk goed water.
H. De Berg Rivier, vonden daar in 3 en 2 voeten hoogh goed water; in de Regentijt swelt
het seer hoogh op.
I. Aan een kleyn Riviertjie in de drooge tijt geen water als op eenige plaatsen en seer Brack.
K. Een valey over een Moras met goed water in de heentocht; maar in de weeromkomst
brakachtigh.
L. quamen aan de Santrivier vonden in de heen en weeromkomst goed vers water.
M. aan de Sant Rivier. Spreyt hem wijt uijt, gingen daar van af over de kloof.
N. Een Valey bij een Moras vol riet en goed water, int weeromkomen Brackachtigh.
O. een valey over het geberghte vonden in de heen en wederomtocht goed water.
P. De Bergh-Fonteyn heen en weerom goed water.
Q. Dassen-Fonteyn van gelijcke heen en weer goed water.
R. quaemen aan den Olifants Rivier loopt op en af, en is noyt droogh, vonden 2½ voet goed
water.
S. De plaats alwaar wij van de Olifants Rivier afscheyde.
T. Een diepe klipachtige Rivier, in de drooge tijd geen water als op eenige plaatsen, en brack.
V. Bij een kuyl, niet als brack stinkend water, een weynig wijde voor de Beesten.
W. Meerhoffs Kasteel was wijnig water, Brack en modderig, en geen wijde voor de Beesten.
X. Bij een kuyl, Brack en stinckend water en geen Weijden.
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Het joernaal1) behoeft hier niet vermeld, daar de grote reis van Simon van der Stel,
vrijwel langs dezelfde weg, hier volgt.

Y. quamen aan de Doornbosch-Rivier, is met grof Sant, daar in gravende vonden redelijck
goed water en weyde.
Z. De Graspleyn aan de Doornbosch-Rivier daar de Amacquas bij ons quamen, in de drooge
tijd geen water als op eenige plaatsen dan daer gravende altoos goed water en weyde.
69 het hoog gebergte van de Amacquas.
Van de Land-tocht na de Caap de Aguilhas.
a. De Kuyl.
b. heyningswoningh aan de Eerste Rivier.
c. De pagger, aan hottentots hollant.
d. de hooge kloof boven hottentots hollandt.
e. De wilde Rivier de Palmyt Rivier genaamt.
f. knoflooks Craal.
g. de Botter Rivier.
h. bij een hooge klippige berg na zee santduynen.
i. Te Landwaart rontom hoog geberghte. Sagen de zeestrand.
k. in een Bosschagie over een Riviertjie.
l. Bij een klijn Bosschagie.
m. Achter een Bosschagie.
n. Aan de Zeestrant alwaar t'Engels schip de Johanna buyten verongeluckt is.
Op de kaart staat verder nog:
Os moras da Piedra.
Alombades das Arcas.
Baja de Saldanha.
i Jutten Eylt.
Meresteyn gebleven.
't Hayen Eylt.
Dassen Eylt.
R. Dolce.

Willem ten Rhijne, Op. cit. p. 11-12 vermeldt de rivieren. ‘Praecipua sunt 1. Butyrosum (de
Boter-Rivier) 2. Obscaenum (Kafferkuls rivier) 3. Montanum (Bergrivier), 4. Ατελεύτετον
seu ‘sine fine flumen’, (Rivier sonder eynde), ex montibus ortum, hactenus, quousque se
extendat, ignotum. 5. Latum, (Bree-rivier) ex adsitarum arborum ordine amoenissimum,
minime profundum, 6. Paludosum (Moeras-rivier). Hij bedoelde de Botrivier en de Kafferkuyls
rivier!
1) ‘Journael van de landtocht gedaan bij d'E. Vaendrich Oloff Bergh.... 1682. Rapport van den
Vaendrich Oloff Bergh..... op haere reyse na de Cralie van de Namaquas..... 1683,’ en dito
‘wegens de gesteltheyt van seeckere cloove in 't geberghte van de Namaquas.’
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Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd.
II. Simon van der Stel's reis naar de Koperberg.
1685-1686.
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Dagregister1) en beschryvinge van de voyagie gedaan naar het
Amaquasland,2) onder het beleid van den Ed. heer Simon van der
Stel,3) commandeur van Cabo de Boa Esperanca.
1) Kol. Arch No. 3999 ƒ. 671-727 bevatte eens: ‘Daghregister der vojagie na der Amacquas
land onder 't beleyd van Commandeur van der Stel gedaan beginnende 25 Augusti 1685 en
eyndigende 26 January 1686.’ F. 728-870 bestond uit: ‘Twee en seventigh diverse tekeningen
tot hetselve journaal behoorende.’ In de index zijn beide nummers met een accolade
verbonden, waarnaast de droevige meedeling staat: ‘1691 a 1692 hier all uyt gelight dogh
aen wien overhandight onbekent.’ Zo is men Valentijn in desen wel dank verschuldigd, en
ook in de ‘Brieven en Papieren van de Caap ontfangen met de Retourvloot d' Ao 1686’ van
Kamer Zeeland, Kol. Arch. No. 7568 en 7569 (in 1687 ontvangen) komt het reisverhaal niet
voor. Valentijn zegt: ‘Wij geven de zelve hier vervolgens, zoo als ons die door den Ed. Heer
Willem Adriaan van der Stel is ter hand gestelt.’ Ed. 1726 bl. 54 en volgg. bevat de tekst.
2) Amaqua komt naast Namaqua voor, als arm, narm, oom, noom e.d.
3) In de aanvang van de zeventiende eeuw woonde te Dordrecht als lid van de vroedschap
Simon van der Stelle, gehuwd met Mariken Adriaens. Volgens het doopregister (dit gegeven
dank ik aan de welwillendheid van de Heer O.J. van der Elst van Bleskensgraaf) werd hun
zoon Ariën (Adriaen) gedoopt in Januarie 1605. Adriaen ging in 1623 als onderassistent à f
10. - per maand naar Indië op het jacht De Star. 28 Maart 1624 werd hij assistent à f 18. per maand. 19 Mei 1646 werd hij, in gevangenschap der Cingalezen, in de strijd met Radja
Singa, onthoofd. Het hoofd werd in triomf op een staak rond gedragen en daarna in een zijden
doek aan Joan Maetsuycker, toen Goeverneur op Ceylon, gezonden. Op Madagascar werd
zijn dood door de inboorlingen betreurd: ‘Deselve [= de koning van Madagascar, cum suis]
scheenen groote droefheydt te toonen over de doodt van den Commandeur van der Stel, daer
voor dato geweest ende bij haer, na 't scheen, seer bemindt.’ D. 12 Des. 1654.
Simon van der Stel, zoon van Kommandeur Adriaen, werd op Mauritius geboren 14 Okt.
1639 en gedoopt toen hij ruim vijf jaar oud was. Kolbe, Op. cit., II p. 181 vermeldt dat zijn
moeder was ‘eene zwarte heidensche Slavin, bijzit van zijn Vader, Maimonica da Costa,
genaemt.’ Als klein kind zag hij op Ceylon hoe de vijand met zijn vader's lijk handelde. In
Holland trouwde Simon van der Stel Jacoba Six, Willemsdr. Op 12 Oktober 1679 kwam hij
als Kommandeur aan de Kaap op het schip ‘De vrije Zee’. Toen dit schip uit Indië 28 Mei
1681 op de terugreis de Kaap aandeed, kon ermee de doodstijding worden overgebracht van
zijn schoonzuster Cornelia Six die 21 Mei overleed en Zaterdag 24 Mei des avonds
‘statieusselyck ter aarde bestelt’ werd. Zelf verbond hij zijn naam aan een dorp door hem
gesticht: D. 8 Nov. 1679 vermeldt: ‘Op de namiddach quam de E. heer Commandeur met
syn bijhebbende geselschap uyt Hottentots Hollant weder terugh, hebbende in 't derwaerts
rijden bevonden, dat ongevaer twee uyren van de Caap 't woeste lant doorgaens tot in
Hottentots Hollant bequaem is tot de culture van den lantbouw, mitsgaders dat men te dier
plaetse mede zoodanige vehemente harde winden als hier ter plaetse [niet] onderhevigh is,
hebbende sijn E. mede in Hottentots Hollant, en daer elders omtrent schoon en treffelyc lant
uyt de natuer voorsien met een onverwenschelijcke schoone soete revier ter wederzijden,
met schoone boomen versiert, bequaem tot timmer en branthout, in voegen syn E.
consequentelyck vaststelt, het hier alleen aen indistrieuse vaderlantse boeren komt te
manqueren, om den coornbouw voort te setten; 't gesaey in Hottentots Hollant stont
onverwenschelyck te velde ende na alle apparentie met Godes zegen een opulenten ougst
voorseggende, soo maer van harde winden en brantcoorn bevrijt bleven; in 't werck der
besettelingen hadt syn E. mede goet contentement geschept, en voor syn E. vertreck van daer
den gesaghebber's Compagnies wegen aldaer residerende, mondelingh gelast wat aldaer
vooreerst het nodichste soude dienen verricht; behalven gemelte lantstreeck Hottentots Hollant
hadt syn E. noch besichticht seecker lantstreeck, ongevaer 3 à 4 ueren van daer gelegen,
sijnde een vlacke valley, in sich begrijpende ettelijcke duysent morgen schoon weylant, mede
seer bequaem tot den ackerbouw, versien van een seer treffelijcke affwaterende versche
revier, ter wedersyden met schoone hooge boomen versiert, bequaem tot timmer en brandhout,
alwaer mede hebben ontdeckt een kleyn eylantie, rontsom met vers water omstroomt en uyt
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Togt van den Heer Simon van der Stelin 't jaar 1685 na de Amaquas.
Sterk 68 Persoonen.
Saterdag zynde den 25 Augusti 1685.
Saterdag zynde den 25 Augusti 1685. 's Morgens de klokke 10++uuren, zyn wy in den
+
naame des HEEREN, Amen; uit het Fort de Goede Hoope met onze bagagie
Togt van den Heer Simon
gemarcheert, sterk zynde, behalven d'Ed. Heer Commandeur, 56 blanke koppen, van der Stelin 't jaar 1685 na
de Amaquas. Sterk 68
beneffens Dain BenPersoonen.
+
[12] [54a]

de natuer met schoone hooge boomen beplant, alwaer d' heer Commandeur voor een nacht
syn rustplaets heeft genomen en dewijl ter voorsz. plaatse noyt enige voorgaende
opperhooffden syn geweest, is hetselve genaemt Stellen Bosch.’
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gale1) met zynen jongen, zynde Macassaren,2) mitsgaders 3 slaaven van d'Ed. Heer
Commandeur, bestaande onze equipagie in 1 kales,
1) Lees: Dain Mangala, of Mangale.
2) Speelman's Bongaais tractaat van 18 Nov. 1667 was oorzaak dat vele Makassaren zich
mengden in de politiek van Bantam en Mataram. 6 Sept. 1679 meldde Kommandeur J. Couper
aan de Hoge Regering zijn onderhandelingen met de Makassaarse groten van Kappar. De
gevolmachtigden der Makassaren stelden vier gijzelaars, die, toen de bepalingen van het
verdrag niet nagekomen werden, gevangen bleven. Zie hierover: ‘De Opkomst van het
Nederlandsch Gezag over Java’, bewerkt door Jhr. Mr. J.K.J. de Jonge, vierde deel, 1873
blz. 270. De retoervloot die einde 1680 zeilree lag op de ree van Batavia had veel ballingen
voor de Kaap aan boord. De Hoge Regering schreef over hen o.m. het volgende 31 Des.
1680: ‘En alhoewel UE. aan de Kaap niet gaarne met veel banditen en sijn beladen en dat
daar inne oock soo spaarsaam als 't mogelijck zij werdt en sal werden gehandelt, soo heeft
den dienst van de Compe. ende 't gelegentheyt des tijts eghter tegenwoordigh genequineert
[gerequireert?] om UE. met dese nu affgaande dry scheepen weder een goet aantall verscheyde
ballingen en quade geesten die hier te lande om reden niet mogen werden vertrouwt nochte
gelaten toe te senden, als voor eerst:
Wiera en

} beyde Javanen op 't schip
Zilversteyn synde bij heeren
scheepenen deser steede conform de
nevens gevoegde dictums
gecondemneert, d'eerste om 6

Sitrajaya

} beyde Javanen op 't schip
Zilversteyn synde bij heeren
scheepenen deser steede conform de
nevens gevoegde dictums
gecondemneert, d'eerste om 6

jaaren en d'andere voor all zijn leven buyten 's landts gebannen te blijven en in de kettingh
aan de gemeene wercken te arbeyden.
Jisa van Bima en

} op het schip Mauritius Eylandt al
meede volgens de sententie van
heeren scheepenen mede
overgaande, d'eerste om 20 en
d'andere

Saptou van Baly

} op het schip Mauritius Eylandt al
meede volgens de sententie van
heeren scheepenen mede
overgaande, d'eerste om 20 en
d'andere

om 6 jaaren buyten 's landts aan de gemeene wercken te arbeyden.
En dan wijders noch soodanige Macassaerse princen met hun geselschap als hier onder mede
in ordre sullen werden genoemt en soodanigh meede gehandelt en getracteert te werden als
wij daar bij sullen noteeren.... bestaande dan dit bovengemelte volckie en sijnde soodanigh
verdeelt als volght
Op 't schip M a u r i t i u s E y l a n d t
Crain Lambeengy, soon van Crain Linques, die bij sich heeft een vrouw op haar wijse genaamt
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Fito met een kint daar bij verweckt [in margine: N.B. het kint out omtrent 7/m is alhier op
hun versoeck bij de Ouders van de vrouw verbleven] en boven dien
Assang en

} sijnde slaven tot sijnen dienst.

Jare

} sijnde slaven tot sijnen dienst.

Dain Matoedie gewesen Coningh van Loeboe en benevens hem
Panawij, Loeboese vrouw en
Meni sijn Lijffeygen
Op 't schip Z i l v e r s t e y n
Dain Mangale broeder van Crain Bisser, item
Oessangh en

} dat twee luyden van aensien maer
hem onderhoorigh sijn en voorts
noch

Boangh

} dat twee luyden van aensien maer
hem onderhoorigh sijn en voorts
noch

Carre Mangu Ruru

} sijnde sijn dienaaren, en wijders

Sampurna

} sijnde sijn dienaaren, en wijders

Bussy

} sijnde sijn dienaaren, en wijders

Codia Oessim sijnde mede geweest ene der Ostagieren uyt Cappar tot Sourabaya, benevens
noch
Mura en

} sijne dienaren.

Pahaka

} sijne dienaren.

En op d e n B l a e u w e n H u l c k
Dain Manjampa sijnde mede geweest een der Capparse Ostagieren op Zourabaya nevens
sijn Zwager
Patchi en sijn dienaer
Adje; item voorts noch
Carre Roúpa mede geweest ostagier uyt Cappar tot Sourabaya nevens
Sackana en

} sijnde sijne dienaaren.

Rawa

} sijnde sijne dienaaren.

De dry Ostagieren sijn luyden van gemeenen doen hoewel by haare heeren in vrij goet aansien
geweest sullende haar selve so wat dienen te behelpen.... d'ander dry sijn princen van geboorte
uyt d'hoogste Macassaarse geslaghte en uyt het Conincklijcke huys van Loeboe, welcke dien
volgende wat ruymer en met meerder beleeftheyt dienen onderhouden te werden,....Dain
Mangala soude aan Landt niet minder noch oock niet meerder als d'selve [= de beide anderen]
sijn getracteert geworden, maar is doorgaans op de Rheede in een van de scheepen
gehouden....’ De prinsen ‘zijn door de raadt der bontgenooten op Maccasser ten principalen
om Radja Palacca's wille van 't Landt gebannen, doch in 't generaal met die altemaal soodanigh
gelegen dat wij niet bedroeft soude wesen al quamen sij door ongewoonte van 't climaat
altemaal in corte daar te sterven.’
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daar toe 6 paarden, 8 ezels, rypaarden, 2 veldstukjens, 8 karren, 7 wagens, 1 schuit,
289 trek- of draagossen, als mede nog 6 Vrijlieden hunne wagens, yder gespannen
met 8 ossen, de welke ons zullen convoyeeren tot aan de Olifants-rivier, stellende
onze cours O. en 5 graaden 3 min. N., en quamen, na dat wij 1 mijl gemarcheert
hadden, te kampeeren op een plaats, genaamt de Hooge Kraal, en bevonden

Dain Mangale's smeekschrift aan Gouverneur Generaal Joan Camphuys is in vertaling te
vinden: Kol. Arch. No. 5204.
Bij resolutie van 20 Febr. 1710 werd aan vele Makassaren vergund naar Batavia te gaan, o.a.
aan Dain Mangale en zijn vroegere bediende Reba. Deze laatste had zich indertijd voor 60
rijksdaalders vrijgekocht en leefde met vrouw en vijf kinderen op het landgoed van Simon
van der Stel.
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ons op de breedte van 34 graaden 9 min., peilden den Leeuwenkop van ons O. 5 gr.
N. het weer regenagtig, alwaar d'Ed. Heer Commandeur+ des namiddags de klok
ontrent 4 uuren mede quam te arriveeren, vergezelschapt met Sr. Andries de Man,1) +[54b]
Tweede persoon, Jeronymus Cruse,2) Capitein, en noch verscheide van de
Raadspersoonen, en ook andere van minder qualiteit,3) staande het volk in 't volle
geweer, hen verwelkomende met driemaal salvo's te schieten.

Sondag den 26 dito.
+

Sondag den 26 dito. Braken wy ons kampement op, en marcheerden meest door
vlak en waterig land, hadden den Tygerberg aan de regter-, en den Tafelberg aan +1685. Passeeren de Hooge
Kraal.
de linkerhand, en quamen, na dat wy 2 mylen 18 min. in de lengte gemarcheert
+
hadden, te kamperen op een plaats, genaamt de Stinkrivier, in een schoone valey,
rondom bebolwerkt met hooge bergen, zynde zeer bequaam en vermaakelyk om +De Stinkrivier.
te rusten, vermits daar goed gras en water was; ook zeer raar met allerhande couleuren
van bloemen bewasschen. Deze plaats bekomt haar naam van Stink-rivier, omdat in
den droogen tijd het water een groote stank van zich geeft. Bevonden ons op de
breedte van 33 graaden 55 min. lengte 38 graaden 2 min. cours N. 5 gr. 14 min.
Oostelyker, zynde mooi weer.

Maandag den 27 dito.
Maandag den 27 dito. 's Morgens omtrent ten 8½ uur namen ons afscheid van de
voorgedagte vrienden, en hadden van dezen dag verscheide coursen, ter oorzaak van
het groot gebergte, daar wy over en langs moesten marcheren; als vooreerst N.N.O.
½ myl, van daar ⅓ myl O. ten N., van daar ½ myl O.N.O., van daar ¼ myl O. ten
N., van daar ¼ myl O.N.O., van daar N. ten O. ¼ myl, quamen als toen op een vlakte,
die zich strekte O. ten N. myl, stuitende deze vlakte tegen een berg, die wy
ommarcheerden N.O. ½+ myl, vonden toen weer een vlakte, die genaamt wort het
Ronde Boschje. De voorgedagte bergen dragen allen den naam van de Tygerbergen, +Het Ronde Boschje by de
zynde meest alle kleyagtige gronden, redelyk bewassen met gras, en verzien van Tygerbergen.
water, wordende bewoont van een+ Natie, genaamt Hottentotten, dewelke zich met
+
troepen van men1685.

1) Andries de Man was een neef van Roelof de Man, die tijdens Jan van Riebeeck's bestuur aan
de Kaap goede diensten bewezen had.
2) In 1670 was hij gevangene van de Fransen in Saldanhabaai, in 1673 en 1674 leidde hij
expedities tegen Gonnema's Cochoqua, in 1676 tegen Boesmans. Hij overleed in 1687.
3) De zoon van de Kommandeur, de kassier Lodewijk van der Stel, maakte ook de tocht mee.
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+

schen en vee by malkanderen houden, 't welk zy Kraalen1) noemen, waarvan wy er
+
dezen dag dag drie zyn gepasseert. De twee eerste waren gedeeltens van een
[55a]
Capitein genaamt Schagher, en de derde was een van Capitein Kuipers Kraalen, en
waren gemarcheert, als wy op de voorgedagte vlakte, genaamt het Ronde Boschje,
ons nedersloegen, na gissing 3¼ myl, en onze cours O.N.O. 6 graaden N., de gegiste
breedte 33 graaden 48½ min., bevonden breedte 33 graaden 46 min., behouden cours
en verheid was N.O. 7 graaden O. en 3 myl, en de veranderde lengte was 14 min.,
zoo dat onze jegenwoordige lengte was 36 graaden 16 min., zynde bequaam weder;
mede quam nog tegens den avont de gedagte Kuiper, brengende tot een geschenk
aan den Ed. Heer Commandeur een slagtos, waarvoor hem tot vergelding wiert
geschonken een fles brandewyn.

Dynsdag den 28 dito.
Dynsdag den 28 dito. Met het aanbreken van den dageraad, maakten weder preparatie,
om van de bovengenoemde plaats te vertrekken. Het land van deze vlakte was goede
kleygrond tamelyk verzien van water, en brandhout, alwaar wy vandaan marcheerden
ontrent ten 7½ uuren, onze cours zynde N.O. ten N. door de kloof van de+
+
Mosselbanksheuvelen. Op een van die heuvelen, te weten aan de regterhand,
De Mosselbanksrivier.
passeerden wy een Hottentotskraal, genaamt.......... en na 1¾ myl quamen aan deszelfs
rivier, die ook de Mosselbanksrivier genaamt wort; om dat daar zomtyds mosselen
in gevonden worden; doch 't eenemaal onsmaakelyk, en onbequaam om te eeten;
gingen deszelfs rivier, en den heuvel, daar de Kraal op lag, langs, de lengte van ¼
myl, ter oorzaak van de groote en steile kanten, die ons, toen wy aan de rivier quamen,
aan de andere zyde bejegenden. Alhier waren wy omtrent ¾ myl doende, om onze
wagens en beesten over te krygen; het welke met redelyke ordre geschiede, alzoo de
rivier maar 3 voeten water diep was. Zij strekt haar zelve O. en W., stelden onze
cours N.N.O. 1¾ myl tot aan een loopend riviertje, het welke wy overtrokken. De
zelve wegen waren daar alle zeer moerig, het welke door 't inzakken van karren, en
wagens ons 't ongeluk gaf, dat 'er een disselboom en een tang, beide van Vrymans
wagens, als mede een as van onzen trein, aan stukken raakten, het welk onze marsch
een langen tyd ophielt. Van daar stelden wy onzen cours N.O. ten N. 1½ myl, tot dat
wy quamen aan de Doornkraal, redelyk verzien van gras; doch brak water, alwaar
wy+
+

De Doornkraal.

1) Portugees: corrál, currál = stal voor het vee, hof waarin vee gehouden wordt. Uit hetgeen in
de tekst vermeldt wordt make men niet op dat het woord kraal van Hottentotse oorsprong is.
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ons nedersloegen, en door onderzoeking vont de Ed. Heer Commandeur een spruit
met schoon zoet water, die noit van anderen, die+ daar verscheide maalen zyn
+
[55b]
gekampeert geweest, is uitgevonden.+ De zelve was digt onder den grooten
+
Paa[r]denberg. Peilden die van ons af O. ten Z. 1¼ mijl, alsmede gezegden
De groote Paardenberg.
Paardenberg W. ten N. 1¼ mijl, en den kleinen Paardenberg van ons Z.O. ten Z., en
het midden van den Tafelberg Z.W. ten Z. 's Avonts bequamen wy de hoogte van
33 graaden 29 min., de gegiste cours en verheid was N.N.O. 7 graaden O. 5¼ myl,
hadden ongegist 1 myl Z., als wy waren, lengte van 38 graaden 33 min. behouden
cours en verheid N.N.O. 6 gr. O. 3⅓ myl regte distantie, 't weer als vooren.

Woensdag den 29 dito.
Woensdag den 29 dito. 's Morgens ten 9½ uuren vertrokken wy van de Doornkraal,
ter oorzaak, dat onze wagens en kar, die daags te vooren ontreddert waren, niet eer
vaardig konden raaken, en stelden onzen cours N.O. ten O. ¼ myl, houdende den
grooten Paardenberg+ ter regter, en den Dassenberg ter linkerhand, en marcheerden
+
op een heuvel, en peilden van daar het Kasteel der Goede Hoop Z.W. ten Z. wel
De Dassenberg.
zoo Zuidelyk, stelden van daar onze cours N.O. ten N. ½ streek Noordelyker 1¼ myl
tot in een lustige valei, zeer schoon land, bequaam om door eenige huisgezinnen
bebouwt te worden, en bevogtigt door een riviertje, zyn oorsprong nemende uit
meergemelden Paardenberg, zynde zeer aangenaam water, strekkende zich zelven
O. en Z. langs heenen bewassen met doorn, zonder meer ander brandhout. Gezegde
rivier overgetrokken zynde, quamen wy aan den hoogen Heuvel, die wy
opmarcheerden. Daar boven komende, was de zelve wel begroeit met brandhout in
de laagte, voorzien met een zeer aangenaame valey, die door de natuur met bloemen
van allerhande couleur gelyk als bezaaid is, dragende ook overvloedig gras, tot
vermaak van den aanschouwer.1) Voortrekkende hadden wy aan de regterhand zeer
hooge steene bergen, leggende aan de overkant van de Bergrivier, die zomtijdt met
sneeuw bedekt zyn;+ doch evenwel bewoont door een Natie van Hottentots, genaamt
Obiquas,2) die haar zelven erneeren met rooven en steelen van andere Hottentots, +Sneeuwbergen bewoont
dewijl zy niet het minste vee hebben, of ook iets om van te leven; en maaken zich door de Obiquas, ontrent de
Bergrivier.
dan op deze wijs meester van

1) In de Koninklike Bibliotheek te Berlijn, MS. Germ. quarto 238, 20½ cM. × 15½ cM. in
perkamente band, vindt men 52 tekeningen van planten, gemaakt door (of voor?) Simon van
der Stel. Er blijkt uit welk een natuurvriend hij was. ‘Tekeningen en Beschrijvinge van de
Gewassen, die de Hr. Simon van der Stell, Gouernenr Aan de Caap de Bonne Esperance
Heeft gevonden op zijn groote Lant-reyse 1685.’
2) Zie hierboven bl. 122 en volgg.
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hunner nabuuren vee. Voortgaande quamen wy ons neder te slaan op een plaats,
genaamt de Holle rivier, voorzien met goed gras en water. De gegiste cours en verheid
4¼ mylen; de bevonden breedte 33 graaden 13 min., lengte 38 graaden 41 min. zeer
schoon weder,+ en bevonden ons van 't Kasteel der Goede Hoope 12¾ mylen regte
+
distantie.
[56a]

Donderdag den 30 dito.
Donderdag den 30 dito. 's Morgens met dyzig weder vertrokken+ wy van de Holle
rivier, zetteden onze cours N. ten W. ½ streek Westelyker ¾ myl, van daar N.N.O. +De Holle rivier.
¼. Van daar ⅔ myl regt N. tot aan een riviertje genaamt de Diepe rivier, de welke
haaren loop en uitwatering+ heeft in de Zoute rivier, haar water lossende in de
+
Tafelbaay. Gedagte Diepe rivier strekt zich zelven Z. en N. Van daar stelden wy
De Diepe rivier.
onzen cours N. 3 graaden Oostelyker ½ myl, om de voorsz. rivier te myden. Het was
hier al heuvelagtig land, met zandige en kleyagtige gronden; doch op zommige
plaatzen met schoone valeyen voorzien, alle savelagtige gronden, bevogtigt met
verscheide spruitjens zoet water, en heuvelen wel bewassen met hout. Verder zetteden
wy onzen cours N.O. ten N. ¾ myl, passeerende een vlakte, die zeer moerig en zagt
was, ter oorzaak van den grooten regentyd, waar door het land met 't water, dat van
de hoogte afkomt, 't eenemaal doorzijpt, en onbequaam wort; het welk in den droogen
tyd weder hard is; daar wy onze bagagie met groote moeite doorkregen. Marcheerden
toen ¼ myl om een berg, tot onder het gebergte, genaamt Riebeeks-kasteel, waar
onder een uitnemende schoone valey was, van+ alles wel voorzien, en met een
+
aangenaame rivier besproeid; dit gebergte heeft den naam van den E. Heer
Riebeeks-Kasteel.
Commandeur van Riebeek. Het is voorzien met een holte, waarin men gaan kan, is
verder woest en wild bewassen met geboomte, bequaam tot timmerhout. Zetteden
toen cours O. ten N. ¼ myl, tot op den Zuidhoek van 't gezegde Kasteel, toen O. ten
Z. ¼ myl tot op een hoogte, en peilden toen de kop van den Leeuwenberg Z.Z.W. 3
graaden Westelyker. Toen onze cours N.O. ten O. ¼ myl tot op een groote hoogte,
zynde een kloof tusschen Riebeeks-kasteel, en een berg zonder naam, die ter
regterhand van ons ley. Op deze hoogte zynde, vertoonde zich het land om laag, en
het gebergte aan de overkant van de Bergrivier, zeer plaisant, zynde het zelve een
vermaak om het aan te schouwen, en de vlakte van een ongemeene grootte. Van deze
hoogte afkomende, sloegen wy ons ter neder, hebbende den Zuidhoek van
meergenoemt Kasteel N.N.W. van ons, voorzien met gras en water in overvloed. De
gegiste cours en verheid 3¼ myl N. ten O., waarover wy
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hadden gemarcheert 7 uuren, ter oorzaak van de diepe en onbequaame wegen. De
gegiste breedte 33 graaden 3 min., bevonden breedte 30 graaden 2 min., en lengte
van 38 graaden 45 min.

Vrydag den 31 dito.
+

Vrydag den 31 dito. 's Morgens, het weer als voren, vertrokken+ wy van den
+
Zuidhoek van 't bovengemelt Kasteel ontrent ten 7½ uuren, onze cours zynde
1685.
+
[56b]
N.O. tot aan een riviertje ofte spruit, welke wy met een kromte ommarcheerden.
Van daar stelden wy onze cours N.O. ten O. ½ myl, alwaar wy een laagte, die
moeragtig was, moesten myden, dewelke haar strekte van Riebeeks-kasteel O. en
W. Het was hier al meest heuvelagtig land, de grond zand- en kleyagtig, ook meest
met lies en ruigte bewassen, doorsneden met verscheide kleine loopende en drooge
riviertjens, dewelke oorzaak waren, dat wy verscheide maalen van cours moesten
veranderen, als N.O. ten O. ¼ myl, N.O. ten N. ¾ myl, N. ten W. ½ myl, en quamen
zoo eindelyk+ bij de Bergrivier, op een plaats, genaamd Sonquas Doordrift, daar wij
leyagtige grond vonden, die bequaam scheen, om 'er huizen mede te dekken. Deze +De Bergrivier en Sonquas
rivier heeft haaren naam van de Bergen, daar zy haaren oorsprong uit neemt, en Doordrift.
ook langs heenen gelijk als mede bemuurt is, en wort onderweeg nog vermeerdert
met een riviertje,+ genaamt de kleine Bergrivier, ook voortkomende uit de gemelde
Bergen. Zy strekt haar zelve N. en Z. doorloopende het land slangs wyze, en komt +De Kleine Bergrivier.
dan eindelyk haar water by St. Heleens baay in zee te lossen. Zy is langs heenen
bewassen met geboomte, 't welk bequaam is tot timmeragie. Marcheerden voort langs
de Bergrivier,+ tot dat wy quamen aan den Doordrift van de 3 huisjens, daar wy ons
ter nedersloegen, welke plaats van gras wel voorzien was. De gegiste te cours en +De Doordrift der 3
verheid N.O. 7 graaden Oostelyker 4⅞ mylen, bevonden breedte van 38 graaden huiskens.
57½ min. behouden cours en verheid N.N.O. 2 graaden Oostelyker 3½ mylen.

Saterdag den 1 September.
Saterdag den 1 September. Ontrent ten 7½ uuren vertrokken wy van de 3 Huiskens,
of Bergrivier's Doordrift, onzen cours na de Honigbergen meest langs de Bergrivier
nemende, en zetteden onzen cours N. ¼ myl tot aan een spruitje, het land uitkomende,
en zich zelven ontlastende in de voorsz Bergrivier. Men vint hier ook een+ soort van
+
visch, den barm in Holland zeer gelykende, en ook van de zelve smaak. Namen
Barm hier.
toen onzen cours N. ten W. ½ myl. Van daar stelden wy onzen cours N.O. ten O. ½
myl regt af en aan 't gebergte, daar de 24 spruiten of riviertjens uitkomen. Toen
peilden wy het begin van de kleine Bergrivier van ons Z.O. naar gissing 2 mylen
regt, van de 24 rivieren 3 mylen, regthoekig op onzen cours, trok-
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+

ken toen N.N.W. aan ¼ mijl, en quamen toen aan een plaats, genaamt+ het groot
+
[57a]
Gat, leggende aan de Bergrivier. Van daar namen+ onzen cours N.N.W. ½ myl,
+
1685.
totdat wy quamen regt bezyden het Zuideinde van de voorsz Honigbergen.
+
+
't GrootGat.
Deze bergen zijn 2 in getal, van redelyke hoogte, doorsneden met een kloof.
+
Zy krygen haaren naam van den honig, die daar op gevonden wort. Marcheerden
De Honingbergen.
ontrent ¼ myl van dit gebergte af, hebbende 't zelve aan de regterhand van ons, en
aan de overkant van de rivier. Van daar stelden wy onzen cours N.W. ⅓ myl, tot in
een laagte, daar wy de karren en wagens met groote moeite doorkregen. Op de hoogte
zynde, peilden wy Riebeeks-Kasteel Z. en N.1) Toen was de cours N.W. ¼ myl, tot
over een klein spruitje, dat wy overtrokken; gingen van daar onze cours N.N.W. ½
myl, tot dat wy quamen op een plaats, genaamt ....... daar wy ons nedersloegen, zynde
ontrent 2½ uuren.
Den geheelen weg langs, die wy gepasseert zyn, waren meest alle zandige en
steenagtige heuvelen, uitgenomen agter de honigbergen, en onze rustplaats was roode
kleygrond, wel met gras bewassen. Passeerden ook ontrent de 24 rivieren, aan de
overkant van de Bergrivier, mede aan onze zyde, verscheide hutjens, behoorende
aan de voor dezen genoemde struikroovers, Sonquas genaamt, gebouwt+ bouwt op
+
de zelve manier van de andere Hottentots, met dit onderscheid, dat zy de zelve
Sonquas ontrent de 24
rivieren.
met takken en ruigte dekken, daar de anderen het zelve met matten doen.
Van daag liet ook de Ed. Heer Commandeur een ordre uitgaan, dewyl wy de
Hottentots-Kraalen meer en meer begonnen te naderen, dat niemant van ons volk
zich zelven zal hebben te vermengen in vleeschelyke wellust met de Hottentotze
Natie op straffe van gegeesselt, en als een schelm van de E. Compagnie weggejaagt
te worden.2)
In alle deze omwegen was onze gegiste cours en verheid N. ten W. 3 graaden
Westlyker, en gegiste breedte 32-42 min., gevonden breedte 32-56, lengte 39-9 min.3)
gebeterde cours en verheid O. ten N. 3½ mylen, zynde tamelyk goed weder.

1) Lees: Z. ten O.
2) Dit is te vergelijken met Lichtenstein's verbod aan twee Hottentotten uit zijn gevolg, die een
veneriese ziekte hadden, om zich vrij bij de Beetsjoeanen te bewegen. Hij wilde niet dat
ziekte zou herinneren aan de komst van de regeringskommissaris. Lichtenstein's reizen. Afd.
VII. ‘Verblijf bij den Beetjuanen-stam der Maatjaping aan de Rivier Kuruhman.’ blz. 265 en
volgg.
3) De streep staat voor ‘graden’, daarna komen de minuten.
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Sondag den 2 dito.
Sondag den 2 dito. 's Morgens met mooi weder braken wy op van de bovengenoemde
plaats, stellende onze cours N.W. ten N. ½ myl. Toen veranderden onze cours regt
N. ¼ myl, passeerden ook 2 Kraalen van Capitein Goereman. Van daar stelden onzen
cours N.N.W. 1½ myl, zynde onze passagie al langs de Bergrivier. Het land was hier
al heuvelagtig; zommige van de zelve klipagtig, ook eenige wel+ bequaam, om tot
+
1685.
bouwland gemaakt te worden. Alhier groeit overvloedig++ vloedig in 't wild het
+
1)
[57b]
kruid, dat men in Holland Parey noemt, en is dit hier van zulken kragt, dat het
+
Parey hier.
geheel veld met den reuk van 't zelve vervult is. Toen stelden wy den cours weder
+
N. ⅓ myl, en quamen toen aan de Doordrift, genaamt Misverstand, daar wy
kampeerden, en het tamelyk van gras voorzien vonden. De gegiste cours en verheid +Misverstands Doordrift.
N.W. ten N. 2⅔ mylen. Hier over hebben wij gemarcheert 5 mylen, ter oorzaak van
de omwegen en groote heuvelen. De gegiste breedte was 32-47 min. en geen hoogte
bekomen.

Maandag den 3 dito.
Maandag den 3 dito. Maakten wy preparatie om onze bagagie over de Bergrivier te
brengen. Mede quam van dezen dag by ons de sergeant, die 8 dagen voor ons was
vertrokken, om beesten en schaapen te ruilen, ten einde die op onze reize te gebruiken,
van welke hy een goed getal bekomen had.

Dynsdag den 4 dito.
Dynsdag den 4 dito. Raakte al onze bagagie aan de overkant van de Bergrivier, en
alles zonder ongeluk. Terwyl wy nog bezig waren, met onze bagagie over te brengen,
zagen wy 5 wilden, die, zoo ras zy ons vernamen, de vlugt naamen; waarop de Heer
Commandeur een sergeant met 2 man commandeerde, die de zelven agtervolgden,
en hen met wenken en bewijs van hen geen quaad te zullen doen, aan 't staan kregen,
en de zelve by hen lieten komen, gevende hen een pyp tabak, en wyzende, dat zy
mede zouden gaan, 't welk zy deden, en quamen aldus by den Heer Commandeur,
die hun door Kaapze Hottentots liet vraagen, van welke troepen zy waren: zy zeiden+
+
Ontmoeten Sonquas.
Sonquas te zyn, zynde de voorgemelde struikroovers;2) en dat zy hier waren
gekomen, om op te zoeken eenen Eland, die zy daags te vooren met een giftige pyl
geschoten hadden, en die ordinair des anderen daags eerst stierf. Zy voeren pyl, boog,
en hazagaai, hebben geen vee, en leven van honig en 't wild gedierte, 't welk zy
schieten.
Deze had een zeer ruw en schubagtig vel, komende 't zelve van
1) prei.
2) De naam Bosjesman, of Boesman, zoals men nu nog in Zuid-Afrika zegt, was in 1685 al in
gebruik. D. 31 Oktober 1685 vermeldt dat Claas, kapitein van de Soeswaas, oorlog voert
tegen ‘de Sonquaas in de wandeling Bossiemans genaamt.’
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den grooten honger, die zy veeltyds lyden, en by gebrek van vet, om zich daarmede
te smeeren. De Heer Commandeur vereerde haar een schaap, en, alhoewel dit
menschen van geen opvoeding zyn, hadden zy egter de beleeftheid, dat zy aan zijn
Ed. tot een vergelding gaven 3 vellen van boschkatten. Zy sneden aanstonts dit schaap
den hals af, vilden 't zelve, en sneden toen eerst beide de voorbouten af. Zy lieten
niets daarvan verlooren gaan, dan alleen 4 kliertjes, die+ in de bouten zijn, welke zy
+
[58a]
uitsneden, en wegwierpen.1) Gevraagt+ zynde, waarom zy zulks deden, gaven
+
alleen voor reden, dat zy dit noit aten. Zy staken het vleesch onder de asch den
1685.
tyd van een ½ uur, en aten het toen, knabbelende gelijk de beesten.
Door veel ondervraagen van de Heer Commandeur, bekenden zy mede van de
party geweest te zyn van die genen, dewelke onlangs een Capitein van de Amaquas
zyn vee weggenomen hadden; maar dat zy daar toe waren verzogt geweest van een
Capitein van de voorsz struikroovers, wiens Kraal zy aanwezen, in de welke nog al
het vee was, behalven 3 ossen, die zy mede hadden helpen schaften.
Wy konden die Kraal niet bereiken, dewyl de zelve te verre van de hand was. Zy
zeiden ook, dat wy beter onderrigting daar van zouden krygen van de Gregriquas,
die daar mede handdaadig aan geweest hadden.
's Avonts de breedte van 32 graaden 48 min., en lengte 38 graaden 14 min.; variabel
weder.

Woensdag den 5 dito.
Woensdag den 5 dito. 's Morgens vertrokken wy van onze rustplaats, genaamt de
Trompetters Doordrift, stelden onze cours N.N.O.+ ¼ myl, lieten een zeer groote
+
hoogte aan onze linkerhand leggen. Van daar onze cours N. ⅓ myl, alwaar wy
De Trompetters-Doordrift.
een spruitje passeerden. Toen weder N. aan 1/4 myl, vandaar onze cours N.W. ten
N. ½ myl, toen N.N.W. ⅛ myl; van daar veranderde onze cours ¼ regt ten N., van
daar N.W. 7 graaden, Noordelyker ½ myl. Van daar N.N.W. myl, alwaar wy
quamen aan een fontein, daar schoon water en gras was. Een en ¼ myl Noorderlyk
vertierd zynde, quamen aan een Kraaltje, behoorende aan de voorsz. Sonquas, waar
in niemant gevonden wiert, alzoo behalven die 5, die nog by ons waren, de resterende
op de jagt waren gegaan. Onzen cours vervolgden wy N. aan langs de Piketberg 1¾
myl, komende aan een rustplaats, daar wy+ doende waren, om te zien, of de zelve
+
van water en gras genoeg voorzien was, 't welk wy alzoo bevonden.
De Piketberg.
Ondertusschen vertoonde zich aan ons een Rhinocer, van een on-

1) Een hoogst merkwaardig gegeven, voorzover bekend, alleen hier vermeld.
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+

geloofelyke groote, die met een groote furie en quaadheid regt midden op onzen
trein aanquam, daar hy langs liep tot agter toe, alwaar de Heer Commandeur met +Gevaar van de Heer van
der Stel, enz. door een
zijn Kales stont, op welke hy recht toezettede, hebbende de Heer Commandeur
grooten Rhinoceros.
quaalyk zoo veel tyds, om uit de Kales te komen, springende daar evenwel uit
met een donderbus in de hand, leide alzoo op den zelven, die geen zes treden van+
+
1685.
hem af was, aan, en meende vuur te geven; doch de donderbus weigerde,+
+
springende de agterste rust op de voorste; doch het woedend dier, 't welk wy
[58b]
anders geen staat maakten, of het zou de Heer Commandeur, in ons byzyn verslonden
hebben, liep hem raakende aan het lijf, voorby1); en wy geloofden, dat het zelve van
de schoot quam, die een van de Ed. Heer zyn wildschutten hem gaf; daar op liep het
zelve voorts met een groote snelheid van ons. Verscheide anderen, die te paard waren
gezeten, wisten het zelve al mede niet te ontvlugten, verlaatende hunne paarden met
een groote schrik, waar van zy op verscheide plaatzen zich bezeert hadden. Wy waren
dezen dag veel heuvelen overgetrokken, zynde alle zand, en kegelagtige gronden.
+
De voorsz Piketberg, waar langs wy gemarcheert waren, en onder welke wy nog
stonden, bekomt zynen naam daar van, om dat, ten tyde toen de Heer Gotske met +Reden van den naam dezes
bergs.
de Gonjemans oorlogde, zy op den zelven waren vrolijk geweest, en zetteden
2)
piketten, en gaven dien dus den naam van de Piketberg. De gegiste cours en verheid
N. ten W. 1½ graad Westelyker 4 mylen, gisten ons op de breedte van 32 graaden
32 min. te zyn, zynde het mooi weder, doch geen hoogte bekomen.

Donder dag den 6 dito.
Donder dag den 6 dito. Bieven wy op de voorsz rustplaats stil leggen,+ vermits den
swaaren regen, die daar nederviel. Deze plaats hebben wy den naam gegeven van +De kraal agter de
Rhinacersberg.
de Kraal, leggende agter de Rhinocersrug, ter oorzaak van 't geval ons daar
voorgekomen.
+
Op deze plaats hebben wy mede gevonden opregte Vaderlandze Leyen.
Door tusschenspreken van de E. Heer Commandeur hebben de voorsz Sonquas +Leyen hier.
met de Amaquas hunne questie aangaande het spolieren+ van 't vee voornoemt, en
te vooren by ons aangehaalt, bygelegt, onder conditie, dat de voorsz. Sonquas op +Verzoening der Sonquas en
Amaquas.
de wederkomst van

1) Herhaaldelik wordt door jagers vermeld dat de aanvallende renoster in rechte lijn loopt en
zo gemakkelik te ontwijken is.
2) Piket = beschikbare troep soldaten, die in tijd van nood dadelik gereed is om uit te rukken.
Later, toen de oorsprong van de naam onbekend was, bracht men die in verband met het
kaartspel, ‘piquet’ geheten.
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de E. Heer Commandeur aan de Amacquas al hun vee zullen wedergeven, en voorts
vreedzaam met malkanderen leven.1)

Vrydag den 7 dito.
Vrydag den 7 dito. 's Morgens ten 7 uuren met deizig weder vertrokken wy van onze
gemelte rustplaats, stelden onze cours om de West, als N.N.W. ½ myl; van daar
O.N.O. myl; van daar N. ten O. 1½ myl, marcheerden nog al langs de voorsz
Piketberg, bevonden daar schoone kley en zavelagtige gronden, overvloedig met
gras en wilden Haver bewassen, en ook bevogtigt met verscheide beekjens,+ haaren
oorsprong nemende uit de voornoemde Piketberg; ook over al voorzien van goed +Wilde haver.
brand- en timmerhout.
+
Een zeker Vryman, voor onzen trein uitgegaan zynde, had geschoten+ een Eland,
wegende na gissing 1000 pond, 't welk oorzaak+ gaf, dat wy ons zelven ter neder +[59a]
+
1685.
moesten stellen, om het voorsz beest voorts te slagten, en tot onze behoefte mede
+
een swaare Elanden hier.
te nemen; kampeerden toen op een zeer groote vlakte, die wy den naam gaven
+
van de Elands Kraal, om reden dat de voorsz Eland daar geschoten was. De zelve
was van gras, water, en hout, mede treffelyk voorzien. De gegiste cours en verheid +De Elands Kraal.
N. ten O. 2 mylen; de bevonden breedte 32-25 min. en de lengte van 38 .. min. 't
Weer begon zich te bedaaren.

Saterdag den 8 dito.
Saterdag den 8 dito. 's Morgens ten 7 uuren vertrokken wy van onze rustplaats, en
stelden onze cours N.O. myl; van daar N.N.W. myl, om dat een groote moeras
voor ons lag, de welke wy om moesten marcheren; toen W. ⅛ myl, digt onder den
meergemelden Piketberg. Wy veranderden onzen cours N. aan 1/12, van daar O. ½
myl. Toen veranderden N. ten W. ⅓ myl. Van daar N.N.W. ¾ myl; toen wederom
N.W. ten W, ¼ myl; van daar W. aan ⅛ myl, quamen door een moeras, met
Vaderlands riet bewassen, op een rustplaats, vlak onder de Jakhals-kloof, als ook
onder de Kanariberg, zynde de beste+ van de Piketbergen. Alhier quamen de bergen,
die van de Bergrivier af aan de Oostzyde van ons gelegen waren, met de Piketberg +De Jakhalskloof, en
Kanariberg.
te zamen in malkanderen. Deze onze rustplaats was van gras, water, en hout,
genoeg voorzien.
Dezen dag hadden wy in 't eerst van onze marsch ontrent de lengte van ½ myl
zandige grond, toen voorts de treffelykste kleygronden, en menigte van beekjens,
komende van den meergemelden Piketberg, als men met oogen mogt aanschouwen,
ook waren die, zoo verre als men zien kon, genoegzaam voorzien van Timmer- en
Brandhout.

1) Wederom een der vele pogingen om de inboorlingen onderling in vrede te doen leven. Vgl.
hierboven bl. 62 en volgg.
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Op den agtermiddag klom de Heer Commandeur met eenige manschap+ op den
gezegden Kanariberg, zynde van een ongemeene hoogte. Boven 'er op zijnde, kon +Veel schoone Valeyenhier
men zien twaalf schoone valeyen, dewelke wy al op de regterhand, te weten, aan ontrent.
de Oostzyde van ons, hadden laaten leggen. Gisten ons op de breedte van 32 graaden
18 min. te zyn; gegiste cours en verheid N. 2½ graad, Oostelyker 11/12 myl, regte
distantie, zynde goed weder.

Sondag den 9 dito.
Sondag den 9 dito. 's Morgens 6½ uuren braken wy op van de Jakhals-kloof, en zetten
onzen cours N. aan ¼ myl; van daar stelden onzen cours N.W, ¼ myl; toen veranderde
onzen cours ¼ myl; van daar+ N.O. ten O. myl; toen N. ten O. ¼ myl; stelden
onzen cours N. ten+ W. ½ myl; van daar N.W. ½ myl; marcheerden toen door een +1685.
+
kloof, die de Piketberg, en het gebergte, meermaals genoemt, aan malkanderen
[59b]
1) +
hegt, laatende aan onze linkerhand een kloof, genaamt Olofsonskloof , zynde een
passagie na de Zeekoejen-valey, en een goede weg, om mede na de Olifants-rivier +Olofsons kloof.
te komen in den droogen-, maar onbruikbaar in den regentyd.
Door gedagte kloof komende, hadden wy een riviertje op de+ regterhand van ons,
+
die haaren oorsprong neemt bezyden gemelde kloof, en heeft den naam van de
De kleine Olifants-rivier.
kleine Olifants-rivier, de welke wy langs marcheerden; zetteden toen onzen cours
N.W. ten W. ½ myl;+ quamen toen in een valey, de welke wy den naam gaven van
+
St. Martyns-valei.
St. Martyns-valey2), langs heenen aan weerzyden bemuurt met bergen. Gedagte
valey strekt zich met veel bogten, 't welk oorzaak was, dat wy verscheide maalen
van cours veranderden, als N.N.W. ⅓ myl, toen N.W. ten W. ⅓ myl; van daar N. ¼
myl; weder N.O. ten N. ¼ myl; van daar N.N.W. ¼ myl, en N.W. ten N. ¼ myl;
veranderden toen onzen cours N. ten W. ¼ myl.
De heuvelen, dezen dag by ons gepasseert, waren alle zandig en klipagtige gronden,
wild en woest met kreupelbosch, als mede de valey met riet bewassen, zynde zeer
eenzaam en naar; na onzen laatsten cours quamen wy op een rustplaats, zynde een
redelyke groote vlakte, schaars van gras, maar overvloedig van water, en hout
voorzien; peilden toen den gedagten Kanariberg regt Zuiden van ons. De gegiste
cours en verheid N. ten W. 5-50 min. Westelyker

1) Naar Olof Bergh van Gotenburg geheten, die herhaaldelik reizen deed. Blijkens een proces
in 1687 was hij toen bijna 44 jaar oud en in het 22ste jaar in dienst van de Compagnie. (Kol.
Arch. No. 7569).
2) Geheten naar de Extra-Ordinaris Raad van Indië Isaac de Saint-Martin, die tijdens het verblijf
van de vloot tot 13 Junie 1685 aan de Kaap vertoefde en afvoer op het schip Bantam.
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4¼ mylen, regte distantie, gegiste breedte 32-2 min., mooi weder.

Maandag den 10 dito.
Maandag den 10 dito. Met mooi weder vertrokken wy van de bovenstaande vlakte,
genaamt Gregriqua's valey, en stelden onzen+ cours N.N.W. myl door de
bovengemelte St. Martynsvaley; van daar N.N.O. ⅓ myl. De menigvuldige bogten, +Gregriquas Valey.
die deze valey heeft, waren oorzaak, dat wy zoo menigmaal van cours moesten
veranderen, en waren evenwel genoodzaakt die passagie te houden, nademaal de
heuvelen en bergen aan weerzyden onbruikbaar zijn voor den reiziger, dewyl de
zelve klipagtig, of met kreupelbosch bewassen zyn. Toen was onze cours N. ten W.
½ myl, tot op een hoek, daar wy ons ter nedersloegen; vanwaar men zien kon, dat
de voorsz valey zich zelven in het gebergte op onze regterhand, dat zich als een
doolhof vertoonde, heenen strekte. Gedagte rustplaats was sober van+ gras, maar
overvloedig van water voorzien. Wy bleven hier leggen, om de hooge zandduinen, +[60a]
die wy over moesten marcheren, dat het vee dezen dag niet zou hebben konnen
doorstaan. Deze plaats gaven+ wy den naam van Doolhofshoek, om de voorsz reden.
+
Doolhofshoek.
De Berghopman,1) die gisteren begon ziek te worden, kreeg van daag een harde
koorts, en klaagde overgroote pyn door zyn gansch lichaam, en inzonderheid in 't
hoofd, 't welk men bevint hier een gemeene ziekte te zyn.
Van dezen dag was onzen gegiste cours, en verheid N. 4 graaden Westelyker 1¾
myl; de gegiste breedte 31-55 min., de bevonden breedte 31-54 min., lengte 38-5
min., de verbeterde cours N. 3 graaden Westelyker, de gemarcheerde weg 2 mylen.

Dynsdag den 11 dito.
Dynsdag den 11 dito. 's Morgens met regenagtig weer vertrokken wy van de Doolhofs
hoek, en stelden onzen cours N.W. ten N. ½ myl door een steile klipagtige kloof,
opgaande na de gedagte zandduinen. Daar op zynde, stelden onzen cours N.W. ½
myl. De zelve was geheel wild en woest bewassen, toen was onze cours N. ten W.
¼ myl langs een hoogen berg, die wy ter regterhand van ons hadden. Van daar N.N.W.
⅔ myl langs een heuvel, alwaar ons een Olifant op de+ zyde quam, die door 't groot
+
getier en geraas, 't welk wy maakten, van ons afvlood, marcheerden wy om een
Ontmoeten een olifant.
bogt, en stelden onzen cours N.W. ½ myl; van daar N.N.W. ¼ myl; van daar N.W.
ten N. myl. Toen trokken wy door een laagte, die zeer moerasagtig was; toen weer
W.N.W. ¼ myl, zynde nog in die zelve laagte, daar wy kampeerden, en die van gras,
water en brandhout jegenwoordig wel

1) Er waren er toen twee in Zuid-Afrika: Gabriel Muller en Frederick Matthias van Werlinkhoff.
Wie van beiden hier bedoeld wordt blijkt niet. Kol. Arch. No. 3999 f. 667-670 bevatten ‘model
van een berghwerk off mijn.’
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voorzien was. Terwyl wy hier stonden, quam wederom een Olifant, waar op de Ed.
Heer Commandeur ordonneerde op de trompet te blaazen, en op den trommel te
slaan, om hem te rug te doen wyken; waar van hy ook, zoo 't scheen, een weinig
vervaart was. Hy ging dan ons kampement aan d' eene zyde langs, zonder eenig
quaad te doen. De gegiste cours en verheid N.N.W. 3½ mylen; de gegiste breedte
31-41, en lengte van 38-45½ min., de gemarcheerde weg 4 mylen.

Woensdag den 12 dito.
Woensdag den 12 dito. 's Morgens ten 7 uuren vertrokken wy van+ onzen rustplaats,
+
die wy den naam gaven van de Olifants-valey. Stelden onzen cours N.W. ten W.
Olifantsvaley.
2 mylen, meest door moerassige vlaktens, als ook schraale zandgrond, zeer wild
bewassen met lies, ruigte en geen gras; maar wort bevogtigt met een riviertje, 't welk
redelyk goed water was. Toen stelden wy onzen cours N.W. ten N. tot op+ den middag,
marcherende in een valey, die den naam heeft van de++ Olifants-jagt. De zelve is +1685.
+
gelegen tusschen 2 bergen. Deze valey met de bergen strekt zich in 't einde, en
[60b]
+
DeOlifantsjagt.
loopt toe als een fuik; zynde het gebergte steenagtig, en de valey zandig. Wy
sloegen ons op half weg van de zelve neder, ontrent een kloof in 't gebergte aan onze
linkerhand.
Deze plaats was maar tamelyk voorzien van gras, doch bevogtigt met 2 spruitjens,
waar van 't eene brak, en 't ander maar passelyk zoet water was. De voorsz valey is
bewassen met Rinocerbosch, alhier zoo genaamt, om dat dezelve daar gemeenelyk
in legeren. Hadden 's middags de breedte van 31-45 min., en lengte van 38-33 min.,
de gebeterde cours en verheid N.W. 5 graaden Westelyker 3⅓ mylen; mooi weder.

Donderdag den 13 dito.
Donderdag den 13 dito. 's Morgens met mistig weder vertrokken wy van de
Olifants-jagt, en stelden onzen cours W.N.W. ⅓ myl tot aan de bovengedagte kloof;
van daar N.W. ten N. myl, waarende in meergemelde valey ten einde toe; van daar
N.W. ½ myl over een zandigen heuvel, toen namen onzen cours N. ten O. ⅓ myl
langs een klipagtigen berg. Toen zetteden de cours N.O. myl; zagen toen de zee
regt W. ten Z.O. van ons; van daar N. ten W. ¼ myl marcherende van den voorsz
zandigen heuvel af in een laagte, genaamt de+ brakke valey, daar wy kampeerden.
+
Deze valey is redelyk van gras voorzien; by de zelve is een waterkuil, in welke
De Brakke Valey.
zeer brak water is, behalven een inhammetje, zynde in 't vierkant ontrent 8 voeten.
In 't zelve is redelyk zoet water, zoo dat hier brak en zoet water in een en de zelve
kuil was. Brandhout is hier mede geen gebrek. De gegiste cours en verheid N.N.W.
1⅔ myl. De gegiste breedte 31-39 min., de lengte 38 graaden 30 min.
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Vrydag den 14 dito.
Vrydag den 14 dito. 's Morgens ten 7½ uuren vertrokken wy van de Brakke valey,
en stelden onzen cours N. ten O. ½ myl over een zandigen heuvel, die met
kreupelbosch bewassen was. Zetteden van daar onzen cours N.N.O. ½ myl langs een
bergje, den Uilenberg genaamt,+ ter oorzaak der Uilen, die daar in menigte op
+
gevonden worden.
De Uilenberg.
Dit gepasseert zynde, quamen wy aan het gebergte, genaamt de Klipfontein, omdat
aan de eene kant van de zelve een fontein uitspringt,+ zynde zeer aangenaam water.
Deze berg heeft een Echo, dat men vertrouwt diergelyke noit zal gehoort worden, +De Klipfontein, en
alzoo de zelve op 't blaazen der trompet een menigte van weergalmen gaf. Beneden+ zeldzaame weergalm hier.
+
[61a]
dien berg lag een valey van schoone vette kleyaarde, wel met gras+ bewassen;
+
doch brak van water. Toen was onze cours N. ten O. ⅓ myl, tot op de krans van
1685.
den voorsz berg; van daar N. ⅓ myl tot op een zandigen en klipagtigen heuvel, daar
wy, vermits de hoogte, met groote moeite opquamen. Hadden toen een zeer groote
vlakte voor ons, die haar strekte O. en W. langs het gebergte naar de zeekant.
Wy peilden toen de zee van ons W. ten Z. 7 mylen. Van daar stelden wy onzen
cours N. ten O. ¼ myl, ook N. ⅓ myl, mitsgaders N.O. ½ myl, zynde dit onze cours
van gedagte hoogte, die zeer langzaam nedergaat, tot onder den Dassenberg, alzoo
genaamt om de menigvuldige+ Dassen, die zich in de klippen van dat gebergte
+
onthouden, zynde de zelve vol holen en spelonken, gelykende zeer wel een oud
De Dassenberg.
en vervallen gebouw.
Onder de voet van dezen berg moesten wy kampeeren, omdat wy dezen dag diepe
en hooge zandwegen waren gepasseert, waar door onze trekbeesten zeer afgemat
waren, en dezen dag onbequaam om de groote hoogte, die voor ons lag, over te
konnen trekken.
Op deze onze rustplaats was uitnement schoon gras, en bevogtigt met verscheide
snel uitspruitende fonteinen, gevende zeer zoet en aangenaam water, en het gebergte
was overvloedig van brandhout voorzien. De Ed. Heer Commandeur deze namiddag
den berg opwandelende, schoot onderweeg een klipspringer, de rheebeesten in+
+
Nederland zeer gelykende, doch valt veel kleinder, alsmede een haas, hebbende
Klipspringers hier.
een smuil als een jakhals, en van staart als een vos, maar aangenaam van smaak en
blank van vleesch.1) Onze gegiste cours en verheid N. ten O. 7 graaden Oostelyker
4¼ mylen, de gegiste breedte 31-23 min., en lengte van 38 graaden 30 min., goed
weder.

Saterdag den 15 dito.
Saterdag den 15 dito. 's Morgens ten 7½ uuren met dyzig weer

1) Ook beschreven in Wikar's reisverhaal; wordt nog in Zuid-Afrika ‘eerdwolf’ genoemd, in
het Hottentots ‘nuaap’.
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vertrokken wy van ons bovengedagt kampement, en stelden onzen cours N.O. ten
N. 1/211) myl, tegen een klipagtige hoogte, langs een berg, die met eenig geboomte
bewassen was. Van daar naamen onzen cours O.N.O. 1/12 myl, toen N. ten W. ⅛
myl; toen N.N.O. myl, al langs en onder gedagten berg. Boven op de hoogte
komende, stelden wy onzen cours N.O. ten N. 1⅓ myl door een groote zandige vlakte,
met allerhandige wilde ruigte bewassen. Dit gepasseert zynde, quamen aan het
gebergte, waar agter een valey legt, genaamt de+ Hooge Boomenvaley, om dat in
dezelve twee hooge boomen gevonden worden. Het voorsz gebergte was redelyk +De hooge Boomenvaley.
gemakkelyk om te+ beklimmen, maar zeer gevaarlyk om af te ryden, wegens de
hooge+ en steile klippen, daar wy, buiten gedagten, zonder schaade aan karren of +1685.
wagens afraakten. In 't beklimmen en afgaan van 't voorsz gebergte waaren onze +[61b]
coursen O.N.O. ½ myl, Oost 8/12 myl, N.O. ⅛ myl, en N.N.W. ¼ myl, tot in de
gedagte valey van de hooge Boomen.+ Toen was onze cours N. ⅓ myl, en quamen
aan de Olifantsrivier, alwaar de zelve haar met 2 armen strekte O.Z.O. en W.N.W. +De Olifantsrivier.
van daar N.N.O. ⅛ myl langs een bogt van de rivier. Toen weder N. ½ myl, tot op
een hoek, alwaar wy van cours veranderden N.N.W. ½ myl tot aan de Doordrift,
alwaar wy ons zelven ter nedersloegen, dewyl dit de plaats was, daar wy moesten
overschepen.
Deze rivier neemt haaren oorspronk uit het gebergte, dat wy Oostelyk van ons
hadden, en loopt met veel bogten naar 't Westen, en komt alzoo eindelyk haar water
in zee telossen. Zy heeft haaren naam van de Olifanten, die hier dikwils in groote
menigte langs heenen gevonden+ worden. Zy is ook bewassen met geboomte, een
+
soort, dat men in Holland wilgenhout noemt, als mede met doornboomen van
Wat voor boomen hier zyn.
ongemeene grootte, die vrugten dragen, gelykende de turkze boontjens; doch 't
eenemaal wild, en onsmaakelyk. Deze onze rustplaats was overvloedig voorzien van
gras. Onze gegiste cours en verheid was N.O. ten N. 2 graaden, Oostelyker 3⅓ mylen;
de gegiste breedte 31-13 min., lengte van 38-38 min., de gemarcheerde weg 3 mylen
35 min.

Sondag den 16 dito
Sondag den 16 dito maakten wy preparatie, om onze bagagie over de Olifantsrivier
te brengen; maar vermits het regenagtig weder kon zulks niet volbragt worden.
Dierhalven wy genoodzaakt waren stil+ te blyven leggen. In deze rivier wort visch
+
gevonden, gelykende zeer wel in gedaante den karper, en in smaak den zalm in
Wat voor visch in deze
rivier.
Holland, zynde van groote, als een gemeene kabbeljaauw.2)

1) Lees: 1/12.
2) ?

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686

157
Hier leggende, bevonden wy, dat de Olifants-rivier nog vermeerdert wort met een
riviertje, 't welk zich landwaart in strekt Z.Z.O. en N.N.W., en, zoo wy van de
Gregriqua's konden vernemen, zijn+ oorsprong nam uit het Hesiqua's gebergte, en
wort langs heenen bewoont door meergenoemde Sonquas. Door onderzoeking en +'t Hesiquas gebergte waar.
narigting bevinden wy, dat de voorsz Sonqua's zyn zoo veel als de armen in Europa,
waar van yder natie van Hottentots de haare heeft, die van hen gebruikt worden, om
kondschap te geven, wanneer zy eenige vremde natien gewaar worden. Zy rooven
van hun eigen++ Kraalen, in welkers dienst zy zyn niets ter wereld, maar wel van
+
Sonquas beschreven.
anderen, het zy by oorlog of by vrede, dewyl zy, gelyk bevoorens+ verhaalt is,
+
1)
[62a]
niets hebben, als 't gene zy op den roof haalen.
+

1685.

Maandag den 17 dito.
Maandag den 17 dito. 's Morgens met het aanbreken van den dageraad, namen de
Vrylieden, die ons tot dusverre met haare wagens+ geconvoyeert hadden, hun
+
affscheid, en, op hun verzoek, gaf hen de Ed. Heer Commandeur verlof, om tot
De Vrylieden nemen hier
hunne behoefte te mogen schieten zeekoejen, elanden, en rhinocers2), en vermits hun afscheid van zijn Ed.
de geduurige regen, die tot den middag bleef aanhouden, konden wy onze bagagie
dezen dag maar ten deelen overbrengen; hadden 's avonts de breedte van 31 .. 15
min., en de lengte van 38 .. 13 min., de verbeterde cours en verheid N.O. ten N. 6
graaden Oostelyker 3 8/33) mylen.

Dynsdag den 18 dito.
Dynsdag den 18 dito. Met mooi weder bragten wy onze resterende bagagie aan den
overkant van de Olifants-rivier, vertrokken des namiddags ten 2 uuren van de
Doordriften. Stelden onzen cours N.O. ten N. 1½ myl tegens een hoogte op, na het
gebergte. Deze hoogte tot aan de bergen was schoone savelagtige grond. Van daar
gingen wy N. ¼ myl tot in een laagte aan de rivier, alwaar wij weder kampeerden.+
peerden. Het veld, daar wy stonden, was een knie hoog met gras en wilden haver +Widehaver, en een
bewassen. Dezen dag schoot een van ons volk een haas, de Europische zeer gelijk, zeldzaame haas.
behalve de lepels, die zoo groot waren als de ooren van een gemeenen ezel.4)

1) Duidelik geeft deze plaats de positie der Boesmans ten opzichte der Hottentotten. Van der
Stel wist evenmin als zijn tijdgenoten, dat de Boesmans een afzonderlik ras waren. De sterke
vermenging van Boesmans en Hottentotten verklaart de verwarring.
2) Bij resolutie van 30 Junie 1657 waren Christiaen Jansz. van Hoesum en Pieter Cornelisz.
van Langesont toegelaten als vrije luyden, die ‘als wilt schutters’ hun kost zouden verdienen.
Zij alleen mochten wild schieten en verkopen tegen vastgestelde prijzen. ‘Doch schadelyck
gedierte als leeuwen, tygers, wolven, luparts & ca blyfft ydereen vry te schieten ende vangen
op de premiën daertoe gestelt.’ Cf. Resol. 17 Junie 1656, en hierboven bl. 134.
3) Lees: 3⅜.
4) Een ‘veldhaas’.
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Woensdag den 19 dito.
Woensdag den 19 dito. 's Morgens met mistig weder, vertrokken wy van onze
rustplaats, en stelden onzen cours tegens een hoogte op N. aan ⅛ myl; van daar N.
ten W. ¼ myl; toen N. ¼ myl, tot aan een spruitje, 't welk zyn water quam te lossen
in de voorsz rivier. Van daar veranderden onzen cours N.O. ¼ myl; toen N.N.W. aan
¼ myl, met een bogt om de rivier. Passeerden nog een spruitje, als 't voornoemde.
Wy waren alhier op een vlakte, die zich N. strekte ⅛ myl, de zelve was overvloedig,
en zoo digt van wilden haver bewassen, dat men niet anders zoude geoordeelt hebben,
of het was een Europiaansche bouwakker. Toen stelden wy onzen cours door een
steenagtige kloof N. ten O. tegen een hoogte op ¼ myl; boven op was een vlakte,
mede met schoon gras bewassen. Deze hoogte afgaande, stelden wy onzen cours N.
ten W. ¼ myl door een kloofje; toen was onze cours N.N.O. 1/18 myl tegen een
bergje op; van daar+ quamen wy in een laagte aan de rivier. N.W. ½ myl tot onder
den Baviaansberg, alzoo genaamt om de Baviaanen, die zich in de spelonken+ van +De Baviaansberg.
+
1685.
dit gebergte onthouden.1) Alhier sloegen wy ons ter neder.+ Deze rustplaats was
+
een kleygrond, wel van gras en hout voorzien. Hier leggende, bevonden wy, dat
[62b]
haar in deze landstreek een menigte+ van quartels onthielden, van slaan, veeren, en
+
grootte, de Europische t'eenemaal gelykende.
Veel Quartels hier.
De Hottentotten, welke wy by ons hadden, gingen daar op ter jagt, stellende haar
zelven in een rei, yder met een kerri2) in de hand, zynde een swaar wandelstokje,
jagende het veld langs, en zoo ras zy een quartel opdoen, weten zy dezelve met een
ongemeene groote vaardigheid in de vlugt te goyen; op de zelve wyze jagen zy
patryzen, haazen, en allerlei klein wild.
+
Hier vonden wy een scorpioen, van groote als een Rhynkreeft in Europa, groen
van couleur, en haare schaaren met lange hairen bewassen, gelykende zeer fenynig +Groote Scorpioen.
en vinnig. Dezen dag was onze gegiste cours en verheid N. 9 graaden Westelyker 3
mylen. De gegiste breedte 31-3 min., de lengte 38-35 min., bevonden breedte 31-1
min.

Donderdag den 20 dito.
Donderdag den 20 dito. 's Morgens met mistig weder vertrokken wy van den
Baviaansberg, stelden onzen cours N. ten W. ¼ myl, en overmits de menigvuldige
heuvelen, die wy moesten passeren, waren wy genoodzaakt verscheide maalen van
cours te veranderen, als W. ten N. ¼ myl, N.W. ten W. ⅓ myl, W. ¼ myl, en N. ⅔
myl. Ge-

1) Cynocephalus Hamadryas.
2) Kirie, stok met een zware knop.
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dagte heuvelen waren zandige en ook klipagtige gronden, bewassen met ruigte en
kreupelbosch. Hier beneden gekomen zynde, vonden wy buiten vermoeden een
riviertje met aangenaam water, 't welk, ten zy met overgroote regentyden, t'eenemaal
droog is, daar, er ter contrarie nu wel 3 voet water in was. Het is langs heenen meest
met doorn geboomte, en den oever langs heenen met schoon gras bewassen.+ 't Heeft
+
zijn uitwatering in de Olifants-rivier, en strekt zich Z., Z.O. en N.N.W.
Doorngehoomte hier.
marcherende langs 't zelve ontrent ¼ mijl Z.Z.O. om bequame plaats te vinden, dewyl
wy genoodzaakt waren daar door te trekken. Hier over zynde, stelden wy onzen cours
N.W. ten W. ⅓ myl tegen de hoogte opgaande. Van daar W. ten N. ⅔ myl. Toen
N.W. myl, over een vlakte, zynde meest kleygronden, en quamen zoo weder aan
de Olifants-rivier, daar de zelve tusschen hooge en klipagtige heuvelen door stroomt,
en haar Z.W. heenen strekt. Volgens onzen cours van deze plaats een zeer hooge
zandberg opgegaan zynde, stelden wy onzen cours N.W. 1¼ myl, tot in een laagte,
genaamt de Bakkelyplaats, hebbende aan de eene kant de rivier, en++ aan de andere
+
De Bakkelyplaats.
kant gebergte, waar in mineraal valt, daar wy ons+ nedersloegen. De zelve was
+
[63a]
maar redelyk van gras voorzien. Onze gegiste cours en verheid N.W. 8 graaden
+
1685.
Westelyker 5½ mylen. De gegiste breedte 30-58 min., en de lengte van 38-14
min., de gemarcheerde weg 6 mylen 21 min.

Vrydag den 21 dito.
Vrydag den 21 dito. Bleven wy nog op de rustplaats leggen, om het volck, dat afgemat
was, wat te laaten bekomen, en alle, die zich eenigzins quaalyk bevoelden, te doen
cureeren, gelyk men voor dezen op deze plaats gewoon is te doen; nademaal de Ed.
Heer Commandeur berigt was, dat zich hier een kraal van Hottentots ophielt, zijnde
de Gregriquas natie, wiert daar 3 man na toe gecommandeert,+ om de zelve op te
+
zoeken, en hen te bewegen, dat zy met hunne huisjens en vee by ons zouden
Gregriquas hier.
komen; maar, daar komende, waren zy (Gregriqua's) dien avond te vooren vertrokken,
uit vrees, dat men hun vee hen afnemen zoude, om dat zy tegens hunne Capiteinen,
die van de E. Compagnie aangestelt waren, en deszelfs stok met een kopere knop,
waarop des Compagnies merk staat,1) voeren, hadden opgestaan, en der zelver vee
ontnomen; om dat dezelve geen vee

1) Zulk een stok had o.a. Gonnema na de vrede ontvangen: ‘een rottang met een coper hantgreep
daarin 's Comp. wapen gegraveerd stondt.’ D. 16 en 17 Des. 1678. Namaqua, die eind 1681
aan de Kaap vertoefden kregen mee ‘rottanghe met coper beslagh ... en waar op 't merck van
de Comp. staat gegraveert.’ D. 26 Des. 1681.
Een dier stokken ziet men op de afbeelding van ‘Karmoeb, Groote Namaquas Hottentots
Captein’ in de Gordonverzameling, Rijks Prentenkabinet, Amsterdam.
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wilden ruilen; maar dat het uit vrees was, dat wy hun vee zouden nemen, bleek daar
uit, dewyl zy zelve in getal ontrent de 30 persoonen met eenige schaapen dien eigen
avont nog by ons quamen, na 't scheen, om te vernemen, of op hen iet quaads zou
ondernomen worden; en dewyl zy niets konden bemerken, nademaal hen alle
vriendschap betoont wiert met 't vereeren van tabak, en 't schenken van brandewyn,
resolveerden zy dezen avont nog eenige van de hunnen heenen te zenden, om hunne
vrouwen, huisjens, en vee herwaarts te haalen. Bevonden breedte 30 graaden 56 min.
en lengte van 38-15 min., de gebeterde cours en verheid N.W. 4 graaden Westelyker
5¾ mylen.

Saterdag den 22 dito.
Saterdag den 22 dito. Waren wy genoodzaakt nog hier te blyven,+ dewyl wy de
gedagte Kraal waren verwagtende, om eenig vee, als ook melk voor tabak te ruilen, +Van welke vee en melk
die dezen namiddag voor een gedeelte alhier by ons quamen, en een Kraal maakten; ruilen.
waar op zy eerlang hun melk, en eenig vee by ons te verruilen bragten. Hier op
onthaalden hen de Ed. Heer Commandeur met schaapenvleesch, en ryst, en beschonk
hen met eenige brandewyn; waar mede zy hen den geheelen nacht vrolyk maakten.

Sondag den 23 dito.
+

Sondag den 23 dito. Stonden wy nog ter plaats voorsz., om dat zy+ ons daags te
+
vooren verzogt hadden nog een dag hier te blyven, en beloofden nog eenig vee
1685.
+
[63b]
aan ons te verruilen, gelyk ook tegen den middag geschiede.
+
Ondertusschen tragtte de E. Heer Commandeur de questie van de voorgemelde
+
Gregriquas, die voor een gedeelte alhier by malkanderen waren, by te leggen; 't
Vrede tusschen hen en
welk, door veel onderrigting van den E. Heer Commandeur, hen zeer aangeraaden andere Hottentots gemaakt.
wiert, te weten, dat zulks te doen best was, dewyl zy een kleine natie waren, en oorlog
onder malkanderen te voeren quaad was, en dat andere Hottentots hen des te
gemakkelyker van hun vee konden berooven; waar op zy eindelyk beloofden, het
vee, 't welk de Ed. Heer Commandeur tot meer voldoening stuk voor stuk met tabak
nog betaalde, aan den voorgedagten Capitein weder te geven, en voorts vreedzaam
met malkanderen te leven.1).
Dezen namiddag ging de Ed. Commandeur na de gedagte Kraal; aldaar komende,
slagteden zy een schaap tot een afscheidsmaaltyd+ van een hunner Capiteinen, en
+
baazen, die met ons mede zouden reizen. Dit slagten ging op deze navolgende
Zeld zaame wyze hun vee te
slagten.
wyze in zyn werk: voor

1) Alweer een voorbeeld als hierboven op bl. 62 en 150.
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eerst leiden zy 't schaap op zijn rug neder, wanneer yemant van hen 't zelve levendig
den buik opsnee, en zijn hand toen daarin stak, en haalde het ingewand daar uit,
terwyl het schaap nog leefde. Daar na wiert het op een slordige manier het vel aan
de eene zyde afgehaalt, en toen het vleesch van 't schouderblad afgevild, en de ribben
aan de eene zyde van de ruggestreng afgebroken; toen de zelve een voor een uit het
vleesch geschild, het welk zy aan de andere kant op de zelve wyze handelden. De
reden, waarom zy het vee, dat door hen geslagt wort, den hals niet af snyden, is, om
het bloed te hebben, dat zy schoon by een verzamelen, opkooken, en dan eeten; ja
zelfs in tyden van hongersnood wort de huid mede voor hen gebraaden, en van hen
gegeten, zoo dat van een geheel schaap niets weggeworpen wort, dan alleen de drek.1)

Maandag den 24 dito.
Maandag den 24 dito. Met regenagtig weder 's morgens ten 9½ uuren vertrokken
wy van de Bakkelyplaats, en stelden onzen cours N.N.O. ⅓ myl, door een kloof tegen
de hoogte op. Daar boven komende stelden wy onzen cours N. ten W. ⅔ myl, over
een groote vlakte; de zelve over zynde, quamen wy aan een snel afloopend riviertje,
daar by de voorige reizigers weinig of geen water in gevonden is, daar het
jegenwoordig ter contrarie wel 3 voeten diep was;+ doch brak water. Wy waren hier
wel 2 uuren bezig om onze karren en wagens, 'er door te brengen, vermits de steile +[64a]
kanten aan wederzyden,+ die wy genoodzaakt waren schuins af te graven. Dit riviertje
+
strekte zich alhier O. en W. Hier van daan stelden wy onzen cours N. ¾ myl,
1685.
alwaar wy ons ter neder sloegen, alzoo wy een kuil met water hier aantroffen, waarom
wy hier genoodzaakt waren te blyven, nademaal wy anders nog in geen 6 of 7 mylen
water zouden gevonden hebben. Het was hier, en al de weg, die wy gepasseert waren,
sober van gras voorzien; zynde alle woest en wild land. Hadden hier ter zyden
verscheide groote heuvelen, waar onder een met mineraal. Gegiste cours en verheid
N. 3 graaden Westelyker 1½ myl; gegiste breedte 30-50 min., en lengte van 38-14
min.

Dynsdag den 25 dito.
Dynsdag den 25 dito. 's Morgens ten 7 uuren vertrokken wy van deze rustplaats,
stelden onzen cours N. ten O. myl, marcherende tusschen 2 bergjes door. Van daar
N. aan 1/10 myl; toen veranderden wy onzen cours N.N.O. 1/10 myl, van daar N.
1/18 myl, en N.W. ten N. . De bergen tot hier toe aan weerzyden waren alle
Mineraal-bergen,+ houdende, zooals uiterlyk te zien was, koper en yzer. Waren alhier
+

Mineraalbergen.

1) Cf. hierboven bl. 18. Van het niet eten van vier klieren, als in gebruik bij Sonqua (zie
hierboven bl. 149), was blijkbaar bij deze Gregriqua geen sprake.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686

162
aan de kloof, die wy met veel omwegen moesten passeeren, als N.+ 1 myl, daar een
+
plaats lag, genaamt de Hooge Kraal, alwaar wy Mineraal gevonden hebben,
De Hooge kraal.
gelykende wel na die van de Amaquas. Toen N.W. ten N. ½ myl, en quamen weder
aan een kloof, en stelden door de zelve onzen cours N. ten W. ⅓ myl; van daar
N.N.W. 1/10 en N. ¼ myl. Wy veranderden onzen cours N.N.W. ⅓ myl; van daar
N.W. ten N. ⅓ myl, en N.W. ten W. ¼ myl. Toen stelden wy onzen cours N.W. ten
N. myl, en N.N.W. ½ myl, alwaar wy quamen aan een grip1) met goed water, daar
wy ons ter neder sloegen. Deze plaats was van geen of weinig gras, maar wel van
groene bosjens voorzien, daar het vee zich mede behelpen moest, en 't geen ons tot
brandhout diende.
De wegen, die wy dezen dag gemarcheert hadden, waren al tusschen+ en over
hooge klip- en zandagtige bergen, alle wild en woest bewassen, op de welke veel +Wilde paarden.
wilde Paarden liepen, schynende van verre aschgraauw te zyn. De marsch viel ons
dezen dag zeer swaar, alzoo byna tot den avond toe daar over bezig waren. Wy gaven
deze+ plaats den naam van Goede Hoop, omdat alhier by ons, en noit by anderen,
water gevonden is, 't welk ons dede hoopen, dat wy in het wederkeeren hetzelve +De Goede Hoop plaats.
zouden vinden. De cours en verheid N.N.W. 4 graaden, Westelyker 5¼ myl. De
breedte van 30 graaden 41 min.,++ en de lengte van 38 graaden 3 min.
+

[64b]
1685.

+

Woensdag den 26 dito.
+

Woensdag den 26 dito. 's Morgens ten 7½ uuren braken wy op, en stelden onzen
+
cours N. ten W. ⅛ myl, totdat wy quamen in een laagte, genaamt de eerste
De eerste en tweede
Modder
kuil.
Modderkuil. Vandaar stelden onzen cours N.W. ⅓ myl, tot aan de tweede
Modderkuil. Zy worden alzoo genaamt, om dat by de voorige Reizigers aldaar anders
geen water gevonden wiert, als in de zelve, 't welk daar toen zeer modderig en brak
was. Van daar namen onzen cours N. ten W. myl, toen regt N. ⅔ myl, N.N.W.
myl, N.W. ten N. ½ myl, en N. ten W. ½ myl, en+ quamen toen onder Meerhofs
+
Kasteel, zynde een berg zoo genaamt na een persoon, die deze landstreek mede
Meerhofs kasteel.
heeft bereisd. In de zelve is een groote spelonk, zynde poorts gewyze, door de natuur
alzoo gemaakt. De Ed. Heer Commandeur klom boven op dezelve, en bevont, dat
de berg zich wel 5 mylen in de lengte uitstrekte met een hooge+ rug, hebbende aan
+
de eene kant een gang van schoon wit albast, en aan de andere kant rood en wit
Wit albast en marmersteen.
marmersteen, bruin en wit, ook graauw en wit, als mede geheel witte.

1) = greppel.
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Wy stelden ons zelven alhier ter neder, alzoo dezen dag een swaare en moejelyke
marsch hebben gehad, ter oorzaak van verscheide zeer hooge bergen, en buiten
vermoeden moerasagtige valeyen, die wy over- en doorgetrokken waren; 't welk
onze beesten zeer afgemat had. Deze plaats was sober van gras voorzien, en over
den grond in de laagte zeer steenagtig, maar bevogtigt met een klein loopend spruitje,
dat by anderen noit, dan jegenwoordig alleen, gezien, en welk water eenigzins brak
was; doch goed om te gebruiken; en nademaal hier geen geboomte is, waren wy
genoodzaakt voor brandhout te gebruiken de ruigte en bosjes, gelyk wy voor dezen
dag mede hadden gedaan. De gegiste cours en verheid N.N.W. 2¾ mylen, de gegiste
breedte 30-31 min,, de lengte van 37-58 min., de gemarcheerde weg 3 mylen.

Donderdag den 27 dito.
Donderdag den 27 dito. 's Morgens ten 8½ uuren met regenagtig weer vertrokken
wy van Meerhofs Kasteel, en stelden onzen cours N.W. heen, door een kloof tusschen
twee steenagtige heuvels. Met de zelve cours avanceerden wy na gissing 1⅔ myl,
toen was onze cours N. ten W. ½ myl tot op een hoogte, daar wy genoodzaakt waren
te blyven, vermits de moejelykesteenagtige als ook moerassige wegen, zoo wel op
de heuvelen, als in de valeyen, daar de karren en wagens menigmaal in bleven steken;
't welk onze beesten 't eenemaal+ had afgemat, en waren dezen dag onvermogende
+
[65a]
verder te+ trekken. Deze plaats zoo wel, als die weg, die wy gepasseert waren,
+
was sober van gras voorzien, maar bewassen met allerhande wilde onbruikbaare
1685.
groente en bosjes. Alhier wiert door ons een klein riviertje gevonden, gelyk wy er
ook verscheide gepasseert waren, doch al haar water eenigzins brak; 't welk men
oordeelt te komen van de salpeteragtige gronden, en gebergten.1) Het land vertoont
zich zelven anders niet als een woestyne, dewyl, waar na toe men zich keert, geen
boom te zien nog te vinden is; ook wort het niet bewoont, als door Sonquas, die
hetzelve doorloopen, en zich geneeren met het wild, 't welk hier zeer weinig gevonden
wordt. Deze Sonquas+ zyn in dienst, en worden gebruikt van de Amacquas, onder
+
Sonquas.
welke natie zy ook behooren.2) De gegiste cours en verheid N.W. 5½ graaden
Noordelyker 2¼ mylen; gegiste breedte 30-26 min., en bevonden breedte 30-38 min.,
en de lengte van 37-51½ min., de gemarcheerde weg 2½ mylen.

Vrydag den 28 dito.
Vrydag den 28 dito. 's Morgens ten 7 uuren met moi weder ver-

1) Lichtenstein vermeldt uitvoerig de proeven die hij nam met het salpeterachtig water.
2) Zoals bekend is, verwart men telkens Hottentotten en Boesmans.
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trokken wy van onze rustplaats, en stelden onzen cours N. ⅓ myl tegen de hoogte
opgaande, en om de hoogtens te myden, hadden wy verscheide coursen, als N.W.
ten N. ½ myl, N.W. 1/10 myl, N.N.W. ⅓ myl, N. ten W. 1/10 myl, en N.N.W.
myl, totdat wy quamen aan de laatste Modderkuil, alzoo genaamt, om voorverhaalde
reden; en overmits dezelve t' eenemaal was toegegroeid, ordonneerde de Heer
Commandeur, den zelven schoon te maaken, om op onze te rugkomst alhier water
te vinden, alzoo hier anders geen water was, 't geen bequaam is te gebruiken, als
alleen een klein gat onder een klip gelegen, 't geen nog eenigzins brak van smaak is,
en weinig in quantiteit. 't Loopend water, dat hier ontrent gevonden wort, was zeer
zout, en gaf een reuk als pekel van zich. Dit schoonmaaken verrigt zynde, stelden
wy onzen cours N. ¾ myl tot op een groote vlakte, daar goed gevonden wiert ons ter
neder te slaan, dewyl alhier redelyk goed water gevonden wiert; maar 't gras was
alhier zeer sober. Onze gegiste cours en verheid was N.O. ten W. 5 graaden
Westelyker 2⅓ mylen.

Saterdag den 29 dito.
Saterdag den 29 dito. Vertrokken wy 's morgens ten 7 uuren van de bovengedagte,
en stelden onzen cours N. ten W. ¼ myl, tegen de hoogte. Daar op zynde, stelden
wy onzen cours N.N.W. 2¼ mylen,+ en zagen toen voor ons uit een bergje, hebbende
+
1685.
boven op de gedaante+ van een tafel, als mede nog een menigte van bergen van
+
een zeer ongemeene hoogte, en lieten 't zelve op onze regterhand leggen.
[65b]
Van onze rustplaats tot hier aan dezen berg was 't land meest zandig en vol kleine
heuvelen, die wy moesten passeeren, het welke jegenwoordig doorslingert wort met
een klein loopend riviertje, voorzien met redelyk goed water. Toen stelden wy onzen
cours langs gedagten berg N.N.W. 1/10 myl, marcheerden zoo door een kloof van
hooge zandige heuvelen, onzen cours N. 1 myl zynde, en quamen+ aan de rivier,
+
genaamt de kleine Doorn-bosch rivier, om de doornboomen die langs de zelve
Kleine Doornboschrivier,
en
boomen
hier en daar gevonden worden. De voorige Reizigers hebben hier geen, of zeer
weinig water daar in gevonden, daar het nu in tegendeel op verscheide plaatzen wel
3 voeten diep was, en zeer hard afloopt.
Hier van daan stelden wy onzen cours N. ten W. ⅓ myl langs gedagte rivier, over
de voet van een zeer klippigen berg, bezet met eenige zeer weinige boomen, van
waar wy door de rivier heenen marcheerden en ons zelven aan de overkant ter neder
sloegen. Wy hadden+ dezen dag uitnement warm weêr, waar door wy schrikkelyk
+
gequelt wierden van een soort van vliegen, blinden genaamt, van couZeldzaame Vliegen, en
Bloemen.
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leur geel en ook swart.1) Zy steeken met een angel, die zy aan de kop hebben, tot
groote plaag van menschen en beesten, en die volgens onderrigting der Hottentots,
zoo lang hier gevonden worden, tot dat er een soort van bloemen, de goudsbloemen
in 't Vaderland zeer wel gelykende, begint te verwelken, wanneer die vliegen
t'eenemaal verdwynen. Deze onze rustplaats was zeer sober van gras voorzien, maar
meest bewassen met wilde ruigte, oneetbaar voor het vee. De gegiste cours en verheid
N. ten W. 3 graaden Westelyker 3½ mylen; de gemarcheerde weg 3 mylen 56 min.;
de gebeterde cours en verheid van den 28sten dito tot dato dezer N. ten W. 6 graaden,
Westelyker 5⅓ mylen, de bevonden breedte van 30-5 min., en lengte van 37-39½
min.

Sondag den 30 dito.
Sondag den 30 dito. 's Morgens ten 7 uuren met mooi weer vertrokken wy van de
voorsz. rivier, en stelden onzen cours N.N.W. ¼ myl; van daar N.W. myl tot op
een hoogte; veranderden toen onzen cours, om een andere hoogte heen, W. ten N.
⅓ myl. Van daar N.W. ¼ myl tot over een hoogen heuvel, en stelden toen onzen
cours N.N.W. 1/18 myl, en Westelyker 1/20 myl. Van daar N. ten W. 4/12 myl, tot
op een zeer hoogen heuvel, daar wy de zee W.Z.W. van ons af+ zagen naar gissing
+
[66a]
6 mylen. Van hier namen wy onzen cours N.N.W.+ 1/10 myl, van daar N.W.
+
myl en W.N.W. ⅓ myl, alwaar wy aan een spruitje quamen, 't welk wy langs
1685.
marcheerden en N.N.W. ⅓ myl, en door het zelve zynde, trokken jegens een hoogte
op W. ten N. 1/10 myl. Van daar stelden onzen cours N. ten W. 1/20 myl, en N.W.
⅔ myl. Toen N.W. ten N. ⅓ myl; van daar N.N.W. 1/12 myl. Toen wederom N.W.
ten N. ⅓ myl, en N.W. ⅓ myl, van daar marcheerden wy tegens de hoogte op, en
stelden onzen cours N.N.W. ⅓ myl, met de welke wy op de hoogte quamen, en gingen
van de zelve regt Noorden 1/18 myl tot aan de groote Doornboschrivier, alwaar wy
ons ter neder+ stelden. De oorzaak van deze menigte coursen was 't hoog gebergte,
over de welke wy onmogelijk konden komen, en dierhalven genoodzaakt waren +De groote
alle klooven en laagtens te zoeken, die te bekomen waren. De gebergten en wegen, Doornboschrivier.
door ons dezen dag gepasseert, waren klip- en zandagtig, en met geen de allerminste
boomgewassen. Deze onze rustplaats was weinig van gras voorzien; maar overvloedig
van hout, 't welk hier langs gevonden wort. De gegiste cours en verheid N.W. ten N.
4 graaden, Noordelijk 4 mylen, geen hoogte bekomen.

Maandag den 1 October.
Maandag den 1 October. 's Morgens met mooi weder vertrokken wy van onze
rustplaats, en stelden onzen cours N.N.W. ½ mijl, langs

1) ?
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voorgedagte rivier, de welke wy doortrokken. Van daar N. ten O. myl, alwaar wy
de rivier weder door moesten trekken. Toen was onze cours N.O. ten N. ½ myl,
alwaar wy ons genoodzaakt vonden gedagte rivier weer te passeeren. De oorzaaken
van het dikmaals door deze rivier trekken, waren deze, voor eerst de groote klippen,
waar mede zy aan weerzyden bezet was; en ten anderen, omdat de zelve slangs wyze
tusschen de heuvelen doorvliet, als mede de menigvuldige spruitjens, die van 't
gebergte hier inkomen, en alzoo de wegen diep en onbequaam maaken, om te bereizen,
waar door verscheide van onze karren en wagens reddeloos zyn geworden, die met
groote moeite nog zoo veel wierden gerepareert, dat zy ter naauwernood op een
rustplaats quamen. Over dezen korten gemarcheerden weg waren wy van 's morgens
vroeg tot naarmiddags ten 3 uuren doende, alwaar wy van de rivier af marcheerden,
en de zelve ter regter hand van ons lieten leggen. Als wy onze reize wederom
begonnen voort te zetten, was onze eerste cours N. ten O. ½ myl, van daar N. ½ myl+
+
1685.
tusschen het gebergte door; toen N.N.O. 1/6 myl, jegens en langs een+ rug van
+
een hoogen zandigen heuvel. Van daar stelden wy onzen cours N. ten W. 1/10
[66b]
myl, en quamen weder aan de gedagte rivier; toen was onze cours regt N. 1 myl langs
de zelve rivier, aan welke wy kampeerden. Hadden een hoogen spitzen berg N.N.O.
van ons, leggende regt voor een kloof, die wy moesten passeeren. Het gebergte, dat
wy dezen dag gezien hebben, en gepasseert waren, was meest ja byna geheel van
massive klipsteen. De meergemelte Doornboschrivier+ wort alzoo genaamt, om de
+
menigvuldige groote Doornboomen, die langs de zelve gevonden worden. Deze
Groote Doornboomen.
rivier, zoo men hier bevint, neemt zyn oorsprong uit het gebergte, dat wy N, van ons
hadden, en wort vermeerdert met menigte van spruitjens, die langs heenen van het
gebergte ter wederzyden daar in vloejen, en komt dan haar water in zee te loozen.
De voorige Reizigers hebben in deze rivier geen water, als alleen in grippen en kuilen
gevonden; daar de zelve nu integendeel zeer diep is, en snel afloopt.
Hier leggende wierden wy in den avontstond een vuur gewaar, waar op de Ed.
Heer Commandeur een sergeant met 10 man, en eenige van de by ons hebbende
Hottentots, commandeerde, om te vernemen, wat zulks mogt beduiden, die, na dat
hy ontrent 3 uuren had uit geweest, weer te rug quam, by hem hebbende een
Amacquas Sonqua, en rapporteerde met eenen, dat hy wel 20 diergelyke Sonquas+
by malkanderen gezien had, na de welke hy een van zyne Hottentots voor uit zont, +Sonquas.
om, volgens ordre van de Ed. Heer Comman-
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deur, aan hen te verzoeken, om by ons te komen, en hen te beloven, van hen geen
quaad te zullen doen; maar zoo ras zy hem gewaar wierden, al schoon hy hen toeriep,
dat zy zouden blyven staan, namen zy egter zeer verhaast de vlugt, en lieten al hun
geweer van pyl, boog, en hazagaai agter. De sergeant, zulks ziende, volgde hen
aanstonts agter na, en riep tegen zyn Hottentots, dat zy, zoo 't mogelyk was, een van
de zelve zouden zien te krygen, die dan dezen voorgemelden agterhaalden, en tot
hem bragten. De Ed. Heer Commandeur liet hem wel onthaalen, en met eenen
ondervraagen, waarom zy wegvloden; maar dezen had de schrik zoodanig bevangen,
dat hy in langen tyd niet een woord spreken konde, waarom hy dan dezen nacht by
ons gehouden wiert. Dezen dag was onzen gegiste cours en verheid N. ten O. 2 mylen
45 min.

Dynsdag den 2 dito.
Dynsdag den 2 dito. Bleven wy hier leggen, om onze gebrokene wagens en karren
wederom te herstellen, waar toe hier bequaame+ gelegenheid was, dewyl 't geboomte
+
[67a]
hier swaar genoeg viel, om assen,+ tangen, disselboomen, en 't geen wy verder
+
+
1685.
van nooden hadden, te maaken, en ook wel, om tot timmeragie gebruikt te worden.
+
De bovengedagte Sonqua, dien wy dezen nacht by ons hadden gehouden, zont
Swaar geboomte.
de Ed. Heer Commandeur met een van onze Hottentots uit, om te zien, of hy zyne
kameraaden, die den voorigen nacht gevlugt waren, konde vinden, en mede tot ons
brengen, hem gevende eenige tabak, om aan hen te vereeren, ten teeken van
vriendschap. Korten tijd na zyn vertrek zagen wy aan den overkant van de rivier drie
vuuren branden, waarop onze Hottentots aanstonts met hunne pylen, boogen, en
hazagaajen, los gingen, om te vernemen, wie aldaar mogte zijn. Zoo als zy tegen den
berg opliepen, namen zy, die by het vuur waaren, namelyk 5 van de voornoemde
Sonquas, de vlugt, doch eindelyk door het toeroepen van hen geen quaad te doen,
bleven zy staan, en resolveerden tot ons te komen. Ondertusschen quamen zy, die
wy te vooren hadden uitgezonden, wederom, by hen hebbende de resterende Sonquas.
Zy waren alle zeer mager en tenger van gedaante, komende van den grooten honger
en ongemakken, die zy lyden. Zy eeten niet anders, als bollen van de bloemen, die
zy+ ajuintjes noemen;1) ook de schildpadden, en een zekere groote soort van rupzen,
+
mitsgaders sprinkhaanen, die hier in menigte gevonden worden.
Spys dezer Sonquas.
De Ed. Heer Commandeur liet voor hen een schaap slagten, en 't zelve met ryst
en brood koken, waar mede zy getracteert wierden;

1) De bollen worden ajuintjes of uintjes genoemd.
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't welk zy zoo gulzig opaten, dat het scheen of zy noit zouden verzadigt worden.
Daar na beschonk hy hen met eenige brandewyn, waar mede zy zich vrolyk maakten,
danzende, zingende, en schreeuwende op een zeer vreemde wyze, niet anders
konnende afgebeeld worden, als een party hokkelingen, die eerst van stal komen.1)
Het is buiten bedenken, en ook, volgens hun eigen bekentenis, de eenigste vrolyke
dag geweest, die zy hun leven lang gehad hebben.2) Onze gegiste cours en verheid
was van den 30sten September tot dato dezes N. ten O. 2¾ graaden Noordelyker 6
2/4 mylen. De gegiste breedte 29-41 min., en lengte van 37-51 min., de gebeterde
cours en verheid N.N.O. 3 graaden, Noordelyker 4¼ mylen, behouden lengte van
37-51 min., en bevonden breedte van 29-49 min.

Woensdag den 3 dito.
Woensdag den 3 dito. 's Morgens vertrokken wy van onze rustplaats,+ die wy den
naam gaven van Keert Weder, alzoo de voorige+ Reizigers hier ontrent zyn weder +Keert weder
teruggekeert, om dat de bergen, die+ wy voor uit zagen, onbereisbaar zyn, en ten +1685.
+
anderen, dewyl het pad hen onbekent was, daar hen deze Natie geen aanwyzing
[67b]
van wilde doen.
Wy stelden onzen cours N.W. ten W. myl door een kloof van hoog steenagtig
gebergte, 't welk wy aan de eene zyde voor een gedeelte ommarcheerden N. ten W.
myl; vandaar N.W. ½ myl, tegen een zeer hoog gebergte opgaande, zynde zeer
klippig, en tusschen de zelve enkele moerassen, daar karren en wagens geduurig tot
aan de assen toe inzakten. Boven op den berg zynde, was onze cours N. ⅛ myl, en
N.W. ten N. 1/16 myl, in 't afgaan van denzelven N. ten W. 1/12 myl, en W.N.W. ½
myl, tot in een laagte, die mede eenigzins moeraszig was. Wy vonden ons genoodzaakt
alhier te kampeeren, voor eerst, om dat alhier goed water, en redelyk gras, ten anderen,
om dat het al 4 uuren in de namiddag was.

1) De hierbijgevoegde tekening uit de Gordonverzameling (Rijks-Prentenkabinet, Amsterdam)
maakt de vergelijking begrijpelik voor hen die nimmer dansen van inboorlingen zagen. Stow,
Op. cit. p. 111, sprekende over hun ‘terpsichorean exercises’ zegt: ‘It was when food was
abundant, after having ealen, that they gave rein to their favourite amusement.’ Stow vermeldt
drie melodieën:

2) Een uiterst beleefde vorm om hun dank uit te spreken!
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Deze bergen, die wy over gemarcheert waren, zyn hier en daar bewassen met
aloëboomen, en zoo ons de Sonquas onderrigtten,+ waren de meeste bergen alhier
met diergelyke boomen bezet. Zommigen zyn van stam wel 15 of 16 voeten hoog, +Aloëboomen.
ook minder en meerder. Terwyl wy nog op de marsch waren, quamen de voorgedagte
Sonquas, die dezen morgen van ons gescheiden waren, met hunne vrouwen en
kinderen weder by ons. De Ed. Heer Commandeur liet hen, gelyk hy den voorigen
nacht gedaan had, wel onthaalen, waarom door hen niet minder wiert gezongen, en
geschreeuwt, als voorleden. Onze gegiste cours en verheid N.W. 5 graaden
Noordelyker 1¾ myl. De gegiste breedte 29-42 min., en lengte van 37-48 min.

Donderdag den 4 dito.
Donderdag den 4 dito. 's Morgens ten 7½ uuren vertrokken wy van de bovenstaande
plaats, en stelden onze cours regt N. 1 myl, tot op een hoogte, alwaar wy ons ter
neder sloegen. Deze plaats was van gras, alsmede van goed water, wel voorzien. Wy
bleven hier leggen, om dat ons van de Sonquas berigt was, dat hier ontrent eenige
Kraalen van de Amacquas waren. De Ed. Heer Commandeur zont aanstonts 4 van
onze byhebbende Hottentots uit, om die Kraalen op te zoeken, hen medegevende
tabak, en pypen, om aan de Capiteinen van de gedagte Kraalen te vereeren, en met
eenen hen te verzoeken, om by ons te komen. Tegen den avont quamen eenige
Amacquas,+ onder welke mede een zoon van eenen Capitein Nonce was, by ons,
+
Amacquas.
wiens Kraal, zoo zy zeiden, digt by ons lag, en dat nog 5 andere+ Kraalen van
+
+
[68a]
verscheide Capitcinen by malkanderen dieper landwaart in lagen, die voorgegeven
+
hadden, om ons, wanneer wy in hun land quamen, aan te tasten, en ons al ons vee
1685.
af te nemen. De Ed. Heer Commandeur onthaalde deze Amacquas geheel beleeft,
hen tracteerende met brandewyn, tabak, en spys, daarmede zy den ganschen nacht
optrokken. Onze cours en verheid was N. 1 myl, de gegiste breedte 29-36 min., en
de lengte van 37-41 min.

Vrydag den 5 dito.
Vrydag den 5 dito. Bleven wy alhier leggen, om onze uitgezondene Hottentots in te
wagten. Ook vertrokken de voornoemde Amacquas weder te rug na hunne Kraal.
Op den agtermiddag quam de Capitein+ Nonce zelf by ons, by hem hebbende een
groote party van zyne oppassers, alsmede verscheide van hunne wyven en kinderen. +Capitein Nonce.
Hy zelf, rydende op een draag-os, had nog by zich 11 melkgevende koejen, en 1 os,
welke zyne bagagie voerde. Hy trad dan by den Ed. Heer Commandeur in de tent,
hem willende vereeren een schaap, met een kan melk; waarop de Ed. Heer
Commandeur hem vraagde, of
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hy genegen was te ruilen; hy antwoorde geen vee te hebben, en een armen Duivel te
zyn, waarop de Ed. Heer hem antwoorde, dat hy zyn schaap en melk dan houden
zoude; dat onze Natie van die natuure was, dat zy van geen armen iets nam, maar
wel gaven, en dat hy hem dierhalven onthaalen źou met zyn eigen schaapen; op welk
antwoord hy geheel verzet stont, niet wetende wat te maaken, liet hy aanstonts 6
schaapen voor de tent brengen, om die te vereeren, 't welk hem mede afgeslagen
wiert.
Hy dan verzoekende, dat de Heer Commandeur dezelve zoude+ aannemen, daar
+
by zeggende, dat hy vee overvloedig had om te verruilen, en dat hy niet van die
En 't geval met hem, en zyn
zoon.
gene was, die hadden willen oorlog voeren, evenwel daar by voegende, dat hy
hier Meester was, en de Heer Commandeur aan de Kaap; waar op dan aanstonts de
mine wiert gemaakt om op te breken, met bedreiging van na zyn Kraal te marcheeren,
en te zien, wie Meester zoude wezen, hy ofte wy; van welke woorden hy geheel
verbaast wiert, en veel beleefder begon te spreken, en zeide, dat de andere Capiteinen
zulks hadden gezegt; maar hy niet. Hy zont zyn zoon na de Kraal, om die te doen
opbreeken, en daar mede by ons te komen leggen. De Ed. Heer Commandeur liet
hem en haar alle tracteeren, met welk tractement zy wel in hun schik waren, en
toonden groote genegenheid voor ons te hebben.

Saterdag den 6 dito.
+

Saterdag den 6 dito. Quam de zoon van gedagten Capitein Nonce+ weer by ons,
+
voorgevende, dat de Kraal, waar hy na toe geweest was, om die te haalen, niet
1685.
kon komen, ter oorzaak van de groote moerassen, die onderweeg waren, strydende +[68b]
't eenemaal tegen de reden, daags te vooren door hem gevoert, zeggende het zelve
een zeer bequamen weg te zyn, om 'er voor ons met karren en wagens door te komen;
uit welke reden men kon merken, dat hy schelm-stukken met ons voor hadde, te
meer, om dat hy de voorige Reizigers met verscheide quaade bejegeningen had
onthaalt. Deze wort in de wandeling+ Jonker genaamt. Hy toonde met alle zyne
daaden geen het minste ontzag voor zyn vader te hebben, dewelke moest swygen, +Jonker, en Rabi.
wanneerhy begon te spreken. De Ed. Heer Commandeur hier op lettende, beval hem
te swygen, en zyn vader te laaten spreken. Waar op hy antwoordde, dat hy Capitein
was, maar zyn vader niet. Door deze, en meer quaade streeken, die wy aan hem
bemerkten, liet hem de Ed. Heer Commandeur, beneffens nog een van de zelve Kraal,
die zy Rabi noemden, zynde mede een van de voornaamste belhamels, in arrest
nemen. Ook wiert met eenen goedgevonden, om des anderen daags 1 sergeant met
20 man na de Kraal te zenden, om te zien,
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of zy met goedheid by ons wilden komen, om, by weigering, de zelve met geweld
te dwingen.

Sondag den 7 dito.
Sondag den 7 dito. 's Morgens met het aanbreeken van den dageraad vertrok de
gedagte sergeant met zyn manschap, om de Kraal op te zoeken, die 's namiddags met
de zelve weder terug quam, zynde wel voorzien van melkbeesten; doch niet meer
als redelyk van ossen en schaapen. De sergeant rapporteerde, als hy by de Kraal
quam, dat veel van de zelve de vlugt namen, waar op hy haar door zyn byhebbende
Hottentots dede zeggen, dat hen geen quaad zoude geschieden, zoo zy goedwillig
medegingen; ondertusschen zich meester maakende van al hun geweer. Zy, zich dan
overmeestert ziende, braken hunne Kraal op, om mede te marcheeren, en verzekerden
zulks waar te zyn, dat de wegen t' eenemaal onbruikbaar waren, om met wagens of
karren 'er door te komen; waarom zy genoodzaakt waren geweest verscheide
draagossen, die met hun Kraalsgoed beladen waren, te ontpakken.
De Ed. Heer Commandeur dede den voorgedagten Jonker weder by hem in de
tent brengen, vraagende, wat reden hy had, om aan ons een verkeert pad te wyzen.
Hy ontkende het zelve oit gezegt te hebben, daar zyn volk in tegendeel 't in zyn
bywezen bekende, en+ leiden hem met eenen te last, dat hy niet in de Kraal was
+
[69a]
gekomen,+ om die te haalen; maar last gegeven had, dat zy preparatie zouden
+
maaken, om weg te trekken. Ook dat hy eenige van zyn volk na de andere Kraalen
1685.
gezonden had, om de zelve te bewegen, dat zy niet zouden opbreken, om by ons te
komen, alzoo hy voorgaf wel te weten, dat wy niet goeds met hen voor hadden. Hier
uit bleek klaarlyk, dat hy voorgenomen had, ons te misleiden, en op te houden, waar
op hy dan met swaare bedreiging van straffe nog vast gehouden wiert, en zyn vader
integendeel aan het volk van de Kraal voorgestelt, dat zy+ den zelven weder voor
hunnen Capitein zouden erkennen, en niemant anders, daar zy, zoo 't scheen, niet +Nonce als Capitein
aangestelt.
wel toe konden verstaan; maar eindelyk met dreigementen er toe gedwongen
wierden om zulks nog te doen.

Maandag den 8 dito.
Maandag den 8 dito. Waren wy genoodzaakt alhier nog te blyven leggen, omdat
onze uitgezonden Hottentots niet weder quamen, die wy genoodzaakt waren in te
wagten, omdat zy bescheiden waren op deze plaats weder by ons te komen.
Ondertusschen quam de gedagte Capitein Nonce met beesten, schaapen en melk, om
't zelve aan ons te verruilen. Zont mede twee van Kraalsvolk uit, om te vernemen,
waar de andere Capiteinen zoo lang mogten blyven, en met eenen
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doende zeggen, dat hen niets quaads was wedervaaren, dierhalve zy vry en onbevreest
tot ons mogten komen.

Dynsdag den 9 dito.
Dynsdag den 9 dito. Quam Capitein Nonce weder met vee en melk,+ om te verruilen,
+
schynende geheel wel in zijn schik te zyn. Tegens den avont quamen onze
Vyf andere Capiteinen
uitgezondene Hottentots weder terug, medebrengende 5 Capiteinen, met namen verschynen hier.
Oedeson, Harramoe, Otwa, Haby, en Ace, de welke op hunne manier den Ed. Heer
Commandeur verwelkomden, toonende groote blydschap over zyn komst,
inzonderheid Capitein Oedeson, die den Ed. Heer Commandeur verscheide maalen
over 't lyf streelde, hem kloppende op de schouderen, en wyzende op zyn borst, daar
mede hy wilde betuigen het goed hart, dat hy voor hem hadde. Terwijl nu de
Capiteinen by malkanderen waren, wierden de quaade stukken van den voornoemden
Jonker en Rabi bekent gemaakt, en hen afgevraagt, wat straffen zy oordeelden verdient
te hebben; waarover zy een langen tyd met malkanderen beraadslaagden, eyndelyk
verzoekende, dat hy (Jonker) voor deze reize mogt vrygesproken worden, en dat zy
hem in 't bywezen+ van den Ed. Heer Commandeur een reglement zouden voorstellen,+
+
1685.
waarna hy hem wyders zou hebben te dragen; 't welk op hun+ verzoek wiert
+
[69b]
toegestaan, hem dan aanzeggende, dat hy den naam van Capitein niet meer zoude
+
Jonker
als Capitein afgezet.
voeren; maar te vrede zou wezen met enkel soldaat te zyn. Ook dat hy tegen de
Compagnie geen quaad meer ondernemen zoude, als mede, dat hy zyn vader als
Capitein zoude erkennen, en aan hem zyn schuldige eerbied geven, en zoo hy iets
van 't zelve mogt komen te overtreden, dat zy Capiteinen met malkanderen zouden
zaamenspannen, en hem zonder genade met de dood straffen;1) al hetwelke zy
beloofden te agtervolgen; waar op hy dan ontslagen wiert.
1) Pieter de Neyn, Op. cit. p. 226, beschrijft een terechtstelling van vier gevangen Hottentotten
door Hottentotten, zoals hij die zag:
‘Wel twee of drie honderd van die Hottentotten, die haar gevangen hadden, waren altemaal
versien met soo een doorne stok, of kirry, ontrent een duim dik, en vier of vijf voet lang,
sijnde alle moeder-naakt, uitgesondert een klein velletje, een voet ontrentin 't vierkant, dat
voor haar schamelheid hingh, een Cha-karos bij haar genoemd, gelijk ook de geseide vier
gevangenen mede toe-gedost waren, uitgesonderd de kirry. Sij dan sprongen endansten met
een groot gefleuit ende geschuifel, musicaals gewijse, 't welk een soete ende aangename
harmonie maakte, in een ronde kringh, rondom dese patient(i)en, die tusschen beiden, als
ter dood verwesen, bitterlijk stonden te weenen: naar eenige tijd als gesecht, gedanst ende
gefleuit te hebben, sprongen de Kapiteinen Klaas, Kuiper, Schacher, Houtebeen met..... noch
een Hottentots Kapitein in 't midden van de kring, met haar kirryen in de vuist, die aanstonds
van de andere meenichte op gelijke wijs gevolghd wierden, en tijden geen kleintje op de
bloote armen, dijen, billen, schouderen, scheenen ende kuiten aan 't beuken, (hoofd en borst
wierden onder 't slaan verschoond,) so dat in 't korte die miserabile menschen haar lichamen
met die harde stokjes so murw ende week, als pap geslagen wierden, en door die
onmenschelijke pijnen voor dood onder de voet vielen, wanneer weder op het wenken van
de voorgemelte Kapiteinen, sij gelijker hand aflieten en sij wederom als vooren aan 't danssen
fleuiten, schreeuwen en schuifelen geraakten, tot dat die vier half doode patienten wederom
over einde resen, naar dat een quartier uirs ongemoeid ende sonder slagen haar adem hadden
gehaald, weder 't eenemaal bekomen waren, ende flux op haare kooten stonden, keken
tusschen beiden haare vijanden, ende met eenen beulen al schreyende seer droevig aan, die
sonder genade, op het gegeve teiken van Kapitein Klaas, (die wel de wakkerste, verstandigste
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en dapperste Kapitein onder haar was,) gelijkelijk op de voorgaande wijse, weder aan vielen,
soo lange weder op die taaye huiden beukende, tot als vooren voor dood weder in 't voet-sand
raakten, sonder dat in al dat slaan het alderminste bloed gestort was, slimmer als yemand die
met aalsvellen vol heet zand gebeukt werd: dit danssen, fleuiten en slaan tot verscheide reisen,
ontrent derd' half uer geduerd hebbende, wierd door den Heer Gouverneur, [Ysbrandt Goske]
(die dat Barbarisch en over wreet schouw-spel al moede was,) belast, wat kort met haar om
te gaan en die elendige menschen voort aan een kant te helpen; daar op dan aanstonds
gelijckelijk, soo op het hoofd, als borst, buik ende mannelijkheid so vehement, en
buitengemeen wreet aan vielen, dat in 't korte niet alleen onder de voet, maar geheel dood
raakten....’ cf. D. 20 Aug. 1673.
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Woensdag den 10 dito.
Woensdag den 10 dito. Bleven wy nog alhier leggen, om de gedagte Capiteinen
wyder aangaande hun land, en costumen van 't zelve te ondervraagen, ende met eenen
resolutie te nemen, op wat plaats zy met hunne Kraalen by ons zouden komen leggen,
om vee van hen te konnen ruilen, mitsgaders om een verder contract, ofte vrede met
hen te maaken, waartoe zy een plaats aanwezen, en beloofden zelf met ons derwaarts
te gaan.
Den tweeden Gedetineerden, met naame Rabi, lieten zy mede voor+ hen komen,
+
en na hem langen tyd ondervraagt te hebben, condemneerden zy denzelven, om
Rabi gestraft.
met eenige slagen voor 't gat geëxecuteert te worden; en zoo hy zich zelven met
diergelyke quaade voornemens weder quam te behelpen, dat zy hem dan straffen
zouden, gelyk zy aan Jonker voorgestelt hadden.
Door veel voorbeden van anderen wiert hy nog van zyne gecondemneerde straffe
ontslagen, onder belofte van beterschap. Zyne voorbidders vereerde hy, tot
dankbaarheid een schoone melkkoe. De Ed. Heer Commandeur liet de Capiteinen,
nevens hunne vrouwen, om de zelve meer en meer tot ons te trekken, wel met spys,
sterken drank, en tabak onthaalen, met welk onthaal men werkelyk kon bespeuren,
dat zy vrypostiger in 't antwoorden op 't gene hen gevraagt wiert, begonnen te worden;
inzonderheid toen zy bemerkten, dat op hen niet quaads gemunt was.

Donderdag den 11 dito.
Donderdag den 11 dito. 's Morgens ten 7 uuren met mooi weder vertrokken wy van
deze rustplaats, en stelden onzen cours. N.N.O. jegens een kloof tusschen twee
ongemeene hooge bergen, daar wy met
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weinig ongemak opquamen. Boven gekomen zynde, bevonden deze bergen heel vlak
te wezen, en wy marcheerden nog N.N.O. aan, te zaamen 1½ myl, tot dat wy het
gebergte, daar de Vaandrig Olof Berg+ in 't jaar 1683 wederom moest keeren,1) regt
af en aan 1 of 2 mylen+ van ons hadden, welke bergen ongelooflyk hoog, en niet +1685.
+
anders als massive steile klippen zyn, en na allen oogenschijn onbeklimbaar.
[70a]
Van daar stelden wy onzen cours regt N. ½ myl, alwaar wy ons genoodzaakt
vonden ons neder te slaan, omdat wy op de vlakte van 't gebergte tot deze onze
rustplaats toe niet anders hebben gehad als enkel moeras, daar de beesten, karren,
en wagens, gestadig in bleven steeken, en verscheide maalen andere beesten in 't jok
moesten inspannen, 't welk de menschen en 't vee zoodanig had afgemat, dat zy
scheenen als kragteloos te zyn. Dat nu op en tusschen dit gebergte de wegen zoo
onbruikbaar waren, komt daar van daan, dat de gronden vol klippen, en tusschen de
zelve veel zand is, 't welk door den swaaren regen in de voorleden quaade moesson
gevallen, nu de zelve tot moerassen gemaakt heeft, en dewyl het water door deze
steenagtige gronden niet kan doordringen, maar alleen door kragt van de zon moet
opgedroogt worden, zoo veroorzaakt zulks hier langen tyd onbruikbaare wegen, en,
gelyk de Amacquas ons alhier onderrigteden, is deze voorleden regentyd de eenigste
geweest, die dit land in 4 jaaren bevogtigt heeft. Deze onze rustplaats was tamelyk
voorzien van gras en water, en brandhout was doorngeboomte, dat hier langs een
klein spruitje gevonden wiert. Onzen gegiste cours en verheid N. ten O. 6 graaden
Oostelyker 2 mylen, de gegiste breedte van 29-32 min., en lengte van 37-49 min.

Vrydag den 12 dito.
Vrydag den 12 dito. Resolveerde de Ed. Heer Commandeur hier te blyven liggen,
om dat wy diergelyke swaare en diepe wegen vermoedende waren, waarom wy niet
zonder de zelve alvoorens te laaten bezigtigen, derfden voort marcheeren; weshalven
een sergeant met 6 man wiert gecommandeert, om daar na onderzoek te doen, welke
op den namiddag weder te rug quam, en berigtte, dat de wegen vry beter waren, als
die wy den voorigen dag gehad hadden, hebbende alleenlyk maar hier en daar een
laagte gevonden, die moerassig was. Het weer was dezen dag gansch mistig en dyzig.

Saterdag den 15 dito.
Saterdag den 15 dito.2) 's Morgens ten 6½ uuren, met dyzig weer braken wy op, en
stelden onzen cours N.N.W. ¼ myl tot aan een rug van een berg, de welke wy
ommarcheerden, en namen onzen cours

1) Zie hierboven bl. 135, noot 3.
2) Lees 13 dito.
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W.N.W. ⅛ myl. Van daar N.N.O. een zeer hooge kloof in tusschen+ twee hooge
+
[70b]
steenagtige bergen, waar onder langs liepen verscheide+ spruitjens, met zeer
+
aangenaam zoet water. Deze kloof was lang 1 myl, in 't opgaan vol losse afgerolde
1685.
steenen. Van de zelve veranderden wy onzen cours N. ten O. ¾ myl, totdat wy quamen
aan een riviertje, 't welk wy doormarcheerden, en bleven aan het zelve leggen. Deze
plaats was een zeer vermaakelyke vlakte, rondom bezet met lage heuvelen, van gras,
hout, en water wel voorzien. Quamen hier op ten een uur. De weg, welken wy
gemarcheert hadden, was hard, behalven hier en daar een weinig moerassig, de welke
wy zonder tegenspoed doorquamen. Tegen den avont quamen drie Kraalen aan den
overkant van de rivier by ons leggen, om eenig vee en melk aan+ ons te verruilen.
+
Dezen dag was onzen gegiste cours en verheid N.N.O. 4 graaden Noordelyker
De onzen ruilen vee en
melk.
1¾ myl; de gegiste breedte 29-28 min., en de lengte van 37-52 min.

Sondag den 14 dito.
Sondag den 14 dito. Bleven alhier leggen, om, gelyk als vooren verhaalt is, met de
Amacquas verder te handelen, 't welk een goed einde met deze naarvolgende stipulatie,
en dit beding, quam te nemen.
Dat wy voor eeuwig en altoos met malkanderen in een goede en+ heilzaame vrede
+
zouden leven. Dat zy (Amacquas) onder malkanderen geen oorlog meer zouden
Vredeverbond met de
Amaquas gemaakt.
voeren, en zoo zulks by yemant overtreden wiert, dat alsdan de E. Compagnie,
die zy oordeelen zullen gelyk te hebben, gehouden zal zyn te assisteeren, en de
behulpzaame hand te bieden.
Als mede, dat de Ed. Heer Commandeur aan de Kaapze Hottentotten, Hesiqua's,
Gregriquaas, als anderen, die onder des E. Compagnie district behooren, zal doen
waar schouwen, ende bekentmaaken, dat deze vrede alhier gesloten is, en hen wyders
te ver bieden iets vyandigs op hen te ondernemen, op dat zy vry en liber aan de Kaap
de Goede Hoop met de E. Compagnie zouden mogen komen handelen. Aangaande
den koperberg, is met hen niets gecontracteert, om dat wy nog niet wisten, hoe 't
aldaar met de zelve en 't zoeken van een baai geschaapen stont, dierhalven 't uitgestelt
is, tot wy 't zelve nader zullen onderzogt hebben.
De Capitein Oedeson is de gene, welken de koperberg van regtswegen+ toekomt.
+
De zelve zal ons daar na toe convoyeeren, en van alles regte en pertinente
De Koperberg staat onder
aanwyzing doen. Deze Amacquas hadden eenige gom, komende uit 't geboomte, Capitein Oedeson.
als mede eenig glinsterent+ zand, 't welk wy oordeelden en vaststelden mineraal te
zyn. Zy verklaarden eenpaarig, zoowel de Capiteinen, als 't gemeene volk, dat zy +Gom, en glinsterent zand
hier.
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+

't zelve haalden van een rivier, by hen Tyen genaamt. Deze rivier+ zou, volgens hun
+
zeggen, na de zeekant toe zeer diep zyn, en ongemeen snel afloopen. Van den
1685.
+
+
[71a]
koperberg af zou men de zelve in 10 dagen konnen bereizen, en zy legt, na onze
+
1)
Rivier Tyen, en Agoa das
gissing, op de zelve breedte als de rivier Vigiti Magni, of Agoa das Voltas De
voltas.
zelve wort langs heenen tot aan de zeestrand toe door Amacquas bewoont. Zy
zeggen, dat het voor ons met karren en wagens na de zelve onmogelyk te bereizen
is, 't welk als wanneer van 't gedagte Mineraal een proef zal gemaakt zyn, nader
zullen tenteeren.
+
Terwyl het van daag de geboortedag was van den E. Heer Commandeur, schoten
+
wy, t'zyner eere, 3 charges, yder agtervolgt wordende met een kanonschoot. De
De Heer van der Stel's
Amacquas, zulks gewaar wordende, quamen den Ed. Heer Commandeur met een geboortedag.
muzyk vereeren, 't+ welk bestont in lange holle rieten, daar zy yder met een
+
byzonderen toon op weten te blaazen, het geen een groote en swaare galm van
Die met een Holtentots
muzyk
vereert word.
zich geeft, nergens beter by te vergelyken zynde, als by 't geluid van een orgel.
Zy stonden alle in 't rond, zynde wel 20 in getal, en in 't midden van hen een, hebbende
in de hand een lang dun stokje. Deze zong voor, en sloeg de maat, op 't welke zy
allen net wisten te spelen. Zy sprongen allen in 't rond, hebbende de eene hand aan
't oor, en met de andere houden zy 't riet aan den mond. Rondom deze speellieden
waren mannen en vrouwen, de welke op dit geluid danzen, vermeerderende het zelve
met in de handen te klappen, 't welk alles zeer ordentelyk, naar dat zy wilde menschen
zyn, toeging. Dit spel duurde den ganschen dag. De Ed. Heer Commandeur liet
ondertusschen een os slagten om de Capiteinen, musicanten, en danszers te onthaalen,
gelyk na 't eindigen van deze Comoedie ook geschiede, gevende hen eenige arak,
met welke zy zich verder lustig maakten, en weder na hun Kraal vertrokken. Dezen
dag hadden zy mede verscheide soorten van vee verruilt, en tegen den avont quam
nog een Kraal by ons leggen, de welke, als ook die by ons lag, met hunne melk tot
ons quamen, om tabak daarvoor te erlangen.

Maandag den 15 dito.
Maandag den 15 dito. Bleven wy als nog hier leggen, om te zien,+ of wy van de
Kraal, die laatst by ons gekomen was, nog iets konden ruilen. Middelerwyl quam +Ruilen weder vee.
nog een Kraal hier, die dezen dag mede eenig vee aan ons verruilde. Wy begonnen
op den agtermiddag preparatie te maken, om des anderen daags vroeg te marcheeren.
Tegen den avont quamen de Amacquas Capiteinen weder, gevolgt wordende+
+

[71b]

1) Angra das Voltas.
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van de gedagte musicanten, om hun affscheid van den Ed. Heer Commandeur+ te
+
1685.
nemen, en resolveerden 2 Capiteinen met ons mede te+ gaan, om van alles
+
aanwyzing te doen, met naamen, Oedeson en Haby. De Ed. Heer Commandeur
De Amacquas capiteinen
nemen
afscheid, en eenige
vereerde aan hen 3 schaapen en eenige flessen arak, daar zy, en de musicanten,
gaan
met
zyn Ed. mede.
nevens het gansche Kraalsvolk, den geheelen nacht over mede gastereerden.

Dynsdag den 16 dito.
Dynsdag den 16 dito. 's Morgens ten 7 uuren vertrokken wy van deze rustplaats,
zynde dyzig weder, en stelden onzen cours N. 1½ myl, tot dat wy quamen aan een
kloof, die wy in marcheerden, en stelden toen onzen cours N. ten O. ⅔ myl, tot aan
den hoogen steenagtigen berg. In 't afgaan namen cours N. ten W. ½ myl, langs een
riviertje, aan 't welke wy bleven leggen; hadden aan weerzyden van ons, en waar
men heenen zag, niet anders, als ongeloofelyke hooge klippige bergen. De weg, door
ons gemarcheert, was redelyk, meest zandig en kleiagtig, bewassen met wilde ruigte.
Op den agtermiddag ging onze+ stuurman boven op 't gedagte gebergte, en zag aldaar
de zee, in 't W., naar gissing, ontrent 12 of 13 mylen van ons. Het voorsz. riviertje +Zien kier de Zee.
had zeer zoet water, zynde daar langs bewassen met klein doorngeboomte,+ en goed
+
gras. Wy bleven hier leggen, om dat de Amacquas Capiteins ons berigtten, dat,
Klein doorngeboomte kier.
zoo wy verder marcheerden, wy geen gras of water bekomen zouden, en dat boven
dien de weg vol losse steenen lag, waarom by ons geresolveert wiert, hier te blyven
leggen. Onze gegiste cours en verheid was N. 2¾ mylen. De gegiste breedte 29-19
min., de lengte van 37 graaden 50 min.

Woensdag den 17 dito.
Woensdag den 17 dito. 's Morgens ten 6½ uuren met mooi weder vertrokken wy van
onze rustplaats, en stelden onzen cours langs bovengedagte rivier N.t.O. 1½ myl tot
aan een zeer hooge kloof, en marcheerden de zelve door, nemende de cours N.O. ten
N. ½ myl. Deze kloof was naauw van doortogt, en lag vol groote, losse klippen, daar
wy, naar veel moeite, opquamen tot aan den rug van een anderen hoogen berg, daar
hem deze kloof strekte N.O. In 't afgaan hadden wy den zelven cours ½ myl, en was
veel moejelyker als die in 't opgaan geweest was, door dien de passagie naauwer en
de losse klippen menigvuldiger en grooter waren, 't welk oorzaak gaf, dat verscheide
karren en wagens 't onderste boven raakten, en ontramponeert wierden, waarom wy
genoodzaakt waren beneden aan een klein loopend riviertje, zynde brakagtig water,
ons ter neder te slaan. Deze plaats+ was van gras, als mede van kleine doornboomen,
tamelyk voorzien. Wy lagen alhier rondom besloten in zeer hooge steene bergen, +[72a]
die+ op veel plaatzen bewassen zyn met tweederlei soort van Aloëboo-+
+

1685.
Tweederley Aloëboomen.

+
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men. Eenige hebben dikke en redelyke hooge stammen, boven met een kroon van
veel takken. De anderen zyn van de grond af tot boven toe met bladen bewassen,
van lengte 7 of 8 voeten zonder takken. Onze gegiste cours en verheid N.N.O. 4
graaden Oostelyker 2½ mylen. De gegiste breedte 29-10 min., en lengte van 37-36
min., bevonden breedte van 29-12 min.; gebeterde cours en verheid N.N.O. 6 graaden
Oostelyker 2¼ mylen; de gebeterde cours en verheid zedert den 11den dito N. ten O.
3 graaden Oostelyker 6⅔ mylen; behoudende de lengte van 37-56 min.

Donderdag den 18 dito.
Donderdag den 18 dito. 's Morgens met mooi weder vertrokken wy van deze
rustplaats, en stelden onzen cours om de Oost, te weten O.N.O. 1/18 myl; van daar
jegens een kloof op N. ten O. 1/10 myl. Toen marcheerden wy een bogt om, en
stelden onzen cours N. ten W. 1/20 myl. In 't afgaan van deze kloof was onze cours
nog N. ten W. ½ myl; van daar N. ¼ myl, alwaar wy quamen aan een hoek van het
gebergte met groote losse klippen bezet. Toen namen wy onzen cours N.N.O. myl
tot beneden aan een rivier, alwaar wy genoodzaakt waren ons ter neder te slaan, om
dat wy verscheide van onze karren en wagens, die op den voorgaanden dag krakken
hadden gekregen, en alhier op deze klippen in stukken braken, moesten herstellen,+
+
waar toe wy hier goede gelegenheid hadden, om dat deze rivier aan weerzyden
Doorn- en Cypresboomen
hier.
met tweederhande soorten van boomen bezet was, te weten, doorn- en
cypresboomen, en wel 20 roeden breed; doch zeer ondiep, en 't water eenigzins brak.
Deze plaats was van gras redelyk voorzien. Onze gegiste cours en verheid N. ten O.
⅝ myl; de gegiste breedte van 29-9 min., en lengte van 37-57 min., bevonden breedte
van 29-10 min.

Vrydag den 19 dito.
Vrydag den 19 dito. 's Morgens ten 6½ uuren met mooi weder vertrokken wy van
deze rustplaats, en stelden onzen cours langs de bovengedagte rivier W. ten N. ⅛
myl, daar wy de zelve doortrokken, tegen een hoogte op, die zich strekte N. ten W.
¼ myl; van daar veranderden onzen cours en gingen tusschen het gebergte door
N.N.O. ¼ myl. Van daar om een bogt gegaan zynde, stelden onzen cours regt N. aan
⅔ myl; van daar N. ten O. myl tot in een laagte, Van daar marcheerden wy door
een kloof van tamelyke hoogte, alwaar wy+ onze karren en wagens, zonder beschadigt
+
1685.
te worden, opkregen. Deze+ hoogte strekte zich N. ten W. ¼ myl. Van daar in 't
+
afgaan namen wy onzen cours regt myl tot in een laagte, die geheel vlak was,
[72b]
en strekte zich om de Oost. Alhier waren wy genoodzaakt te blyven, dewyl ons
onderregt wiert, dat wy dezen dag geen water konden be-
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reizen. De wegen, by ons gepasseert, waren niet anders als zand en keyagtige gronden,
doorsneden met verscheide kleine rivierkens, de welke tegenwoordig al t' eenemaal
droog waren. Deze onze rustplaats was van gras, water, en hout, sober voorzien. De
gegiste cours en verheid N. ten W. 2½ mylen; de gegiste breedte 29-0 min., en lengte
van 37-56 min.

Saterdag den 20 dito.
Saterdag den 20 dito. 's Morgens ten 6½ uuren vertrokken wy van deze rustplaats,
en stelden onzen cours regt N. myl. Van daar N. ten O. 1/10 myl; toen om een
hoogte heenen N.O. 1/10 myl, en vandaar om het hoog gebergte te myden stelden
wy onzen cours O. 1/20 myl tot regt voor een kloof, die wy meenden door te
marcheeren; doch bevonden zulks onmogelyk, vermits de menigvuldige klippen, die
los tegen het steil gebergte aanlagen, en dierhalven waren wy genoodzaakt te rug te
keeren, en namen onzen cours W. 1/20 myl tot digt onder een hoogen berg, die wy
langs gingen W.N.W. 1/16 myl;+ aldaar vonden wy een fontein, die, zoo ons de
+
Amacquas onderrigteden, het gansch jaar door water geeft. Van daar behielden
Schoone fontein hier.
wy nog denzelven cours 1/10 myl, tot voor een vlakte die wy overtrokken N. ten O.
⅓ myl. Van daar regt N. ¼ myl tot aan eenige klipagtige heuvelen, die wy genoodzaakt
waren te myden, en stelden onzen cours N. ten W. ¼ myl; van daar regt N. ½ myl,
tot aan een riviertje, daar wy ons nedersloegen. De weg, by ons gemarcheert, was
van grond als de voorige. Hout en gras was hier sober; maar water jegenwoordig
redelyk genoeg te vinden. Gegiste cours en verheid N. 4 graaden, Oostelyker 2 mylen;
de gegiste breedte 28-52 min., en lengte van 37-57 min.

Sondag den 21 dito.
Sondag den 21 dito. 's Morgens ten 5½ uuren braken wy op van deze plaats, stellende
onzen cours van daar om de O. tegen een hoogte O.N.O. ½ myl. Van daar veranderden
wy onzen cours, en marcheerden O.Z.O. 1/16 myl; van daar O.N.O 1/20 myl, toen
O. ten Z. ¼ myl. Van daar marcheerden wy een vlakte over, onzen cours Z. myl;+
+
+
Hooge berg.
van daar O. ten N. ⅔ myl, alwaar wy quamen aan een zeer hoogen+ en grooten
+
berg, zynde een enkele klip en, zoo ons de Amacquas berigtten, ontsprong boven
[73a]
op de zelve een fontein, zynde zeer goed water. Dezen berg lieten wy op de regter +1685.
hand van ons af leggen, en namen toen onzen cours O. ten Z. ⅓ myl. Van daar quamen
wy wederom aan een zeer groote en wyde vlakte, die wy voor een gedeelte
doortrokken O. ten N. 2½ mylen. Toen namen wy onzen cours O.N.O. en O. ten N.
⅔ myl tot in een kloof, die wy ingingen N.O. ½ myl; alwaar wy quamen aan onze
gedestineerde plaats, namentlijk
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+

de koperbergen, daar wy ons ter nedersloegen, regt voor een kloof van een der
+
De Koperbergen.
gedagte bergen, tusschen welke een fontein uit quam, zynde+ zeer koel en
+
aangenaam water om te drinken. Deze fontein, zoo als wy naderhand ondervonden,
en Koele Fontein hier.
nam haaren oorsprong uit een klipagtigen heuvel, ontrent een schoot weegs van deze
bergen gelegen, met geboomte, biezen, en riet bewassen. Deze plaats is een kei- en
zandagtige grond, en op verscheide plaatzen ontrent 2 voeten diep bevonden eenige
specie van klei, de welke zich heel leenig liet bewerken. De gegiste cours en verheid
O. ten N. 1 graad, Oostelyker 4¾ mylen. De gegiste breedte 28-52 min. en lengte
van 38-18½ min.; de gebeterde lengte van 38-21 min., bevonden breedte 29-0 min.,
verbeterde cours en verheid O. ten Z. 4 5/4 mylen.1)

Maandag den 22 dito.
Maandag den 22 dito. Begon de Ed. Heer Commandeur, en de Berg-hopman de
bergen te visiteeren. De Ed. Heer Commandeur nam zyn cours na 't Oosten, en de
Berg-hopman na 't Westen, en lieten op verscheide plaatzen werken, om te zien, wat
soort van Mineraal+ die bergen mogten wezen. De zelve waren van onderen tot boven,
en zelfs op de losse klippen, met Spaans groen uitgeslagen, 't welk den Ed. Heer +Bevinding van 't Mineraal
Commandeur, en den Berg-hopman goede hoope gaf, van iets by zonders te zullen hier.
vinden; maar de Berghopman oordeelde, na dat hy eenigen tyd had laaten werken,
dat men niets zou obtineeren, en gaf den moed byna t' eenemaal verlooren; daar de
Ed. Heer Commandeur integendeel goeden moed had, en deê hem aanwyzing op wat
plaatzen hy oordeelde, dat men behoorde te werken, aan 't welke men vast stelde 's
anderen daags te beginnen.

Dynsdag den 23 dito.
Dynsdag den 23 dito. Met het aanbreken van den dag begonnen de Berglieden met
alle vlyt het werk op twee plaatzen voort te zetten, en bevonden zich op een meer
als gemeen breeden gang te zyn, en hoe dieper zy quamen, hoe zich 't Mineraal beter
vertoonde. Ondertusschen+ zont de Ed. Commandeur verscheide van 't volk uit, om+
te zien wat hout en rivieren hier ontrent waren, alzoo op die plaats, daar wy hier +1685.
lagen, geen hout, als dat van Aloëboomen, en kreupelbosch, te vinden is. De zelve, +[73b]
wederkomende, rapporteerden, dat zy+ op 2, 3 of 4 mylen hier en daar tusschen het
+
gebergte verscheide drooge rivieren met doorngeboomte, en een soort van hart
Doorngeboomte, en ander
hard
hout.
hout, ons onbekent, bewassen, bevonden hadden, waar op verscheide wagens
derwaarts gingen hout kappen, om van 't zelve koolen te branden, noodig tot de
smeltery, en 't maaken van proeven, te gebruiken, 't welk daar toe zeer bequaam
geoordeelt wiert. De behouden cours en

1) Lees 4 .
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verheid van 't Kasteel der Goede Hoope is 3 graaden en 10 min. Beoosten het N. 75
mylen en 16 min., en by opmerking van den Stuurman lagen wy hier bovenden waren
Horizont 24 min., of 912 roeden.

Woensdag den 24 dito.
Woensdag den 24 dito. Continueerden de Berglieden nog in hun werk. Ondertusschen
belastte de Ed. Heer Commandeur den Berghopman, nevens eenige anderen, op het
hoogste gebergte te klimmen, 't welk aan de Westzyde van ons lag, om aldaar te zien,
hoe 't gebergte zich vertoonde, en meteen te onderzoeken, of daar ontrent geen
Mineraal te vinden was. Boven komende, bevonden, dat het+ rondom deze plaats,
zoo verre men zien kon, niet anders dan hooge en swaare bergen waren, hebbende +Swaare Bergen, doch geen
tusschen de zelve hier en daar een vlakte, en wat het Mineraal aangaat, daar waren teekens van Mineraal.
aan dezen berg geen teekens van te vinden. Middelerwyl openbaarden de Amacquas
aan den E. Heer Commandeur, dat ontrent 3 mylen van hier nog een berg was, mede
met Spaans groen uitgeslagen, gelyk het gebergte alhier, waar op besloten wiert een
sergeant nevens den stuurman en eenige Berglieden, mitsgaders eenige soldaaten
derwaarts+ te zenden, en te vernemen, of zulks waar was. Op den agtermiddag ging
+
de Ed. Heer Commandeur de werken visiteeren, en bevont, dat die zich zeer
Nader onderzoek hier
ontrent
gedaan.
verbeterden.

Donderdag den 25 dito.
Donderdag den 25 dito. 's Morgens ten 3½ uuren vertrok de Sergeant met 10 mannen
naar de bovengedagte plaats, die ontrent ten 6 uuren 's avonds wederquamen, en
eenige steen medebragten, uitgeslagen, gelyk bevoorens verhaalt is, en berigtten
wyders, dat zy Mineraal hadden gevonden op een vlakte, daar geen water ontrent
was; maar op hunnen weg hadden zy verscheide kleine rivierkens of spruitjens met
water, die met doornboomkens bewassen waren, gevonden, en verklaarden verder,
dat de wegen onbequaam waren+ om met karren of wagens derwaarts te komen, ter
oorzaak van de+ diepe en steile nedergaande klooven, die zulks zouden verhinderen. +[74a]
+
Hun cours en verheid was van deze plaats N.N.W. 6 graaden Westelyker 2¾
1685.
mylen, bevonden breedte van 28 graaden 51 min., en lengte van 38 graaden 15 min.
Ondertusschen wiert het hout klaar gemaakt, en ingezet om koolen 'er van te branden.
De Ed. Heer Commandeur was nog al bezig met eenige manschap de bergen op
verscheide plaatzen te visiteeren, en bevont, waar hy quam, dat het al een en het
zelve Mineraal was.

Vrydag den 26 dito.
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Vrydag den 26 dito. Begon de Ed. Heer Commandeur de probeeren smeltovens te
maaken, waar mede hy den ganschen dag bezig was. Aan de Myn wiert ondertusschen
met allen vlyt gearbeid.
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Saterdag den 27 dito.
Saterdag den 27 dito. Begonnen de Berglieden, vermits zy nu t'eenemaal van de
losse steenen waren, te mineeren, en deden ontrent ten 10 uuren de eerste schoot,
die wel gelukte, en byzonder schoon Mineraal opwierp, van welke de Ed. Heer
Commandeur eenige smolt, om te zien, of die inderdaad zoo was, als zy zich
vertoonde; doch bevont de zelve, vermits die te na aan den dag had gelegen, nog
vlugtig te zyn.

Sondag den 28 dito.
Sondag den 28 dito. Met het aanbreken van den dag reed de E. Heer Commandeur
met den Berg-hopman, en eenige anderen, te paard uit, om het gebergte, dat zich
Oostelyk aan strekte, te bezigtigen, en bevont, dat het gebergte eenige mylen weegs
met Mineraalgangen, die met Spaans groen beslagen waren, heenen strekte.
Ondertusschen waren de Berglieden bezig, om hun werk voort te zetten.

Maandag den 29 dito.
Maandag den 29 dito. Ontrent den middag lieten de Berglieden+ weder twee Mynen
+
springen, die schoon Mineraal opwierpen, van welke de Ed. Heer Commandeur
Koper Mineraal gevonden.
op nieuws besloot te smelten, en bevont, dat de zelve koper hielt.

Dynsdag den 30 dito.
Dynsdag den 30 dito. Ging de Ed. Heer Commandeur de werken bezien, die hem
heel wel aanstonden, alzoo de gangen nog stant bleven houden.

Woensdag den 31 dito.
Woensdag den 31 dito. Wiert nog al vervolgt met het arbeiden aan de Mynen. Ook
was de Ed. Heer Commandeur van voornemen, om pertinente proeven te maaken;
maar vermits het de gelegenheid hier niet toeliet, zoo wiert het zelve uitgestelt tot
de wederkomst aan de Kaap der Goede Hoope.

Donderdag den 1 November.
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Donderdag den 1 November. Waren de Berglieden ontrent 2 mans++ lengte op de
eene plaats, en op de andere quaalyk zoo diep gevordert, en bevonden dat het
Mineraal zich meer en meer verbeterde.

+

[74b]
1685.

+

Vrydag den 2 dito.
Vrydag den 2 dito. Klom de Ed. Heer Commandeur op het gebergte, gelegen ten W.
van ons, en resolveerde in de zelve, alzoo hy vast voornam in 't kort te vertrekken,
1 dag of 2 te laaten arbeiden, om te zien, hoe zich 't zelve zou opdoen, dewyl zich
daar een gang van wel 2 vadem breed vertoonde. Ondertusschen waren zy in de
andere 2 Mynen sterk doende met mineeren, om eenige Ertz los te maaken, die de
Ed. Heer Commandeur gezint was mede te nemen.

Saterdag den 3 dito.
Saterdag den 3 dito. Begonnen de Berglieden aan de bovenverhaalde gang te arbeiden,
en bevonden dat de zelve zich uitermaaten schoon opdede, en wiert met arbeiden
dezen dag opgehouden.1)

1) Voor ontginning in Compagniestijd waren de mijnen te ver af in moeilik te bereiken gebied
gelegen. In onze dagen werkt er de ‘Cape Copper Mining Company’, die het erts verwerkt
tot ‘regulus’ en per smalspoor verzendt naar Port Nolloth, vanwaar het naar Engeland gaat.
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Sondag den 4 dito.
Sondag den 4 dito. Wiert alles vaardig gemaakt, om des anderen+ daags op te breken,
+
en te vertrekken na de zeekant. Ondertusschen was men nog sterk bezig, om de
Verder bevinding van dien.
meergemelde gang dieper in te arbeiden, als mede eenige Mineraalen beneden te
dragen, en de zelve mede te voeren.

Maandag den 5 dito.
Maandag den 5 dito. 's Morgens ten 6½ uuren met mistig weêr vertrokken wy van
de koperbergen passeerende den zelven weg te+ rug, dien wy, daar na toe gaande,
+
gekomen waren, en bevonden, dat verscheide spruitjens, die toen met water
Keeren van de Koperbergen
sten
terug.
stonden, t'eenemaal verdroogt waren; zelfs de rustplaats, daar wy den 21 October
van daan trokken, daar wy ons genoodzaakt vonden met graven van kuilen water te
zoeken, dewyl het riviertje alhier mede meest verdroogt was, alwaar wy bleven
kamperen. Hier leggende, zont de Ed. Heer Commandeur een sergeant met eenige
manschap weder te rug, om den berg, voor dezen gedagt, daar een fontein op zoude
wezen, te gaan bezigtigen; die, wederkomende, berigtten, zulks alzoo niet gevonden
te hebben, als alleen in 't afgaan van den berg een schoone+ fontein afloopend water,
+
en hadden, volgens hun berigt, de zee in 't Westen van hen gezien, en vlakke
Ontmoeten een Fontein.
+
strand. Onzen cours en verheid was W. ten N. 2¾ mylen, en bevonden breedte van
+
28-55 min., en lengte van 37-57 min.
Zien de Zee hier.

Dynsdag den 6 dito.
Dynsdag den 6 dito. 's Morgens met mooi weder vertrokken wy van deze rustplaatzen,
quamen ontrent ten 10 uuren aan de rustplaats, alwaar den 20sten October gelegen
hadden, de welke wy passeerden+ tot regt af en aan de fontein, op den zelven dito
mede gepasseert, en lieten de zelve ontrent ¼ myl ter linkerhand van ons leggen, +[75a]
en stelden+ onzen cours Z. ten O. aan ½ myl, alwaar wy weder op ons oud pad
+
1685.
quamen, en trokken 't zelve langs, tot op de rustplaats, daar wy den 18den October
+
1)
gekomen waren, de Zandrivier, en door de Amacquas Hottentots Touse genaamt,
die nu t'eenemaal opgedroogt was, weshalven wy ons genoodzaakt vonden kuilen +De Zandrivier, of Touse.
te graven. Gras was hier in overvloed. De gegiste cours en verheid Z. 5 graaden
Oostelyker 4½ mylen. De vertrouwde breedte van 29-10 min., lengte van 37-59 min.

1) ‘Sant Rivier of bij d' Hotts. gent. Tausi twelek in t duyts geseght is buffels Rivier’ staat er
op Kaart No. 851 (Rijksarchief's Gravenhage): ‘Kaart van de Landtreys, van de Cabo de Bon
Esperance Noordwaerts tot aan de Buffelsrivier.’ (twee bladen), waarop Van der Stel's reis
is aangegeven. De naam zal T'kausi geweest zijn; tegenwoordig is de naam ‘Koussies of
Buffelsrivier.’
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Woensdag den 7 dito.
Woensdag den 7 dito. 's Morgens vertrokken wy ten 6½ uuren van deze Rivier, en
vervolgden ons pad, totdat wy quamen ontrent ten 8½ uuren op de rustplaats, daar
wy den 17den October gekomen waren, welke plaats wy t' eenemaal van water ontbloot
vonden. Van daar wederom het oud pad langs tot in de moejelyke kloof, die wy den
17den dito voorsz. gepasseerd waren, de welke ons tegenwoordig niet weynig
verhinderde, alsoo in de selve een voorwiel van een van onse wagens aan stukken
brak, onbequaam om te repareeren, waarom wy genoodzaakt waren de goederen af
te pakken, en andere Karren en Wagens daar mede te belasten. Wy lieten de selve
soo wel voorzien, dat wy ter naauwer nood daar mede op een rustplaats quamen,
zynde ontrent ¾ myl van de plaats, daar wy den 16den October ons hadden ter
nedergeslagen. Water en gras was hier sober. Wy lieten hier van deze gebroken
wagens een kar maken, om van de zelve niet t' eenemaal ontbloot te zyn. Tegen den
avond klom de Ed. Heer Commandeur met eenige manschap boven op een hoogen
berg, om te zien, of men op de zelve geen zee kon beoogen. Daar boven op komende,
sagen geen zee, maar wel een kloof, die ons scheen een goede weg te zyn, om
derwaarts te komen. Deze strekte zich W.Z.W. onze gegiste cours en verheyd Z. ten
W. 4 graden W. 3¼ myl gegiste breedte van 29-19 min., en lengte van 37-50 min.

Donderdag den 8 dito.
Donderdag den 8 dito. 's Morgens zond de Heer Commandeur een Sergeant en den
Stierman met twee Soldaaten uyt, om het pad te bezigtigen, 't welk zy ontrent 2½
myl verre bevonden goed te zyn. De Ed. Heer Commandeur resolveerde op te breeken,
en derwaards te marcheeren, en vertrokken van hier op de namiddag, en stelden
onzen cours Z.O. ¼ myl. Van daar Z.Z.W. ⅛ myl, tot aan een riviertje met loopend
water, en marcheerden 't zelve langs heen 1 myl.+ Van daar veranderde onse cours
+
1685.
Z. ten W. 1/20 myl tot op den hoek+ van een berg, die wy omtrokken. De cours
+
Z.W. ¼ myl. Van daar veranderde de zelve W.Z.W. 1/12 myl tot aan een rivier,
[75b]
dewelke van een andere kruys wijs doorsneden werd. Van daar onze cours Z.W. 1/12
myl tegen een hoogte op, en marcheerden op de zelve W. ⅓ myl, en W.Z.W. 1⅓ myl
tot aan een spruytje met water, alwaar wy ons zelven ter nedersloegen. Deze plaats
was van gras redelyk, maar van hout sober verzien. De weg, by ons gemarcheerd,
was meest zandig, ook hier en daar klipagtig. De Ed. Heer Commandeur klom boven
op een berg, om naar het pad te zien, 't welk zig meest vlak+ vertoonde; maar ontrent
+
6 mylen W.Z.W. van ons hadden wy een berg van zeer groote hoogte, welke
Hooge Berg.
gesustineerd wierd na by de zee
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te leggen. De Amacquas Capiteins, die ons tot nog toe waren by gebleven,+ begonnen
+
nu gansch onwillig te werden, om met ons verder te trekken, en aanwijzing van
Onwilligheid van de
Amacquas
Capiteins.
het pad te doen; inzonderheyd Capiteyn Oedeson, nevens eenen Nonce, zynde
een Amacqua, die by de Kaapze Hottentots was gevlugt, vermits hy oorlog met de
andre Amacquas had gevoerd, en ziende, dat wy derwaards trokken, presenteerde
aan de Ed. Heer Commandeur het pad na der Amacquas land te wyzen, die het zelve
tot nog toe trouw en wel heeft gedaan; maar nu, t' eenemaal door den voorsz. Oedeson
vervoerd zynde, mede onwillig was, en begon hem niet anders als met leugens te
behelpen, om ons voornemen te diverteeren, 't welk de Ed. Heer Commandeur
bemerkende, besloot den zelven Oedeson en Nonce te bewaren, hen afvragende, wat
reden zy hadden, om zich met zoo een menigte leugens en uytvlugten te behelpen,
en waarom zy ons geen verderen+ weg wilden wyzen; waar op zy antwoorden, dit
de passagie na de zee niet te zyn, en dat hen 't hoofd zeer dede van meer te praaten, +om verder den weg te
wyzen.
zoo dat zy, op 't geen hen gevraagd wierd, niet het minste meer wilden zeggen,
en bleven dezen avond voorts t'eenemaal stom. Dezen dag was onze gegiste cours
en verheid Z.W. 5 graden W. 2¾ myl, gegiste breedte 29-20 min., de lengte van
37-43 min.

Vrydag den 9 dito.
Vrydag den 9 dito. 's Morgens met het aanbreeken van den dageraad zond de Ed.
Heer Commandeur den Stierman met 6 man na den voorgedachten hoogen berg. Ook
een Sergeant met 6 man, om na een pad te zoeken beneden den voorsz berg. De zelve
weder komende,+ rapporteerde de Stierman, dat hy, boven op dien berg zynde, de
zee+ regt W. van hem af ontrent 6 mylen had gezien; ook de wal hier en+ daar met +[76a]
+
zandduinen bezet, en twyffelde ook een zand baaitje gezien te hebben, met een
1685.
+
Zien de Zee.
zandig eilandje in 't zelve, 't welk hy Z.W. ten Z. van hem af gepeilt had. Langs
onder dezen berg, daar deze peiling geschied is, liep een groote rivier in zee, en
strekte zich meest Z.W. heenen; maar de weg, by hem gegaan, was t' eenemaal
onbequaam, om met wagens of karren derwaarts te komen. De Sergeant rapporteerde,
dat door hem een bequaam pad gevonden was, om met onze bagagie te konnen
passeeren ontrent 4 mylen verre. Het zelve strekte zich Z. ten W. tusschen den
meergenoemden berg, en de zelve rivier.
Deze rivier was met groote doornboomen bewassen, gelyk zy alle,+ die hier
+
gevonden worden, zyn. Ondertusschen besloot de Ed. Heer Commandeur den
Groote Doornboomen bij
+
een
rivier.
Capitein Haby, die mede nog by ons was, na zyn, Kraal, alzoo hy onpasselyk
+
was, te laaten gaan; maar de andere twee, die zich nog stom hielden, by ons te
Haby vertrokken, doch de
twee
andere gevangen
houden.
gehouden.
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Saterdag den 10 dito.
Saterdag den 10 dito. 's Morgens met den dag zont de Ed. Heer Commandeur een
Sergeant, nevens den Stuurman met 4 man, om de W., ten einde te zien, wat doortogt
aldaar was, om aan strand te komen. Wederkomende, berigtten zy, dat ze ontrent 4
mylen regt W. aan geweest waren; maar hadden den weg t' eenemaal onbequaam
gevonden, om voor ons te bereizen. Des namiddags ten 2 uuren braken wy op, om
het pad te vervolgen, waar van de Sergeant den dag voor dezen berigt had gedaan.
Middelerwyl scheide de gedagte Capitein Haby van ons, den welken de Ed. Heer
Commandeur met tabak, pypen, koper, kraalen en voorts nog met het gene zy voor
raariteiten houden, beschonk, hem zoodanige vereering medegevende aan de verdere
absente Capiteins dezer Natie.
Wy stelden hier van daan onzen cours O.N.O. myl tot aan een riviertje. Toen
Z.O. 1/20 myl tegen een hoogte op. Nederwaarts gaande hielden wy den zelven cours
½ myl tot aan spruitje1), 't welk wy langs marcheerden Z.Z.W. ⅓ myl; van daar Z. ¼
myl. Toen Z.Z.W.+ ¼ myl. Van daar Z.O. ten Z. ¼ myl. Ondertusschen begonnen
+
deze 2 gedetineerden weer hunne schelmstukken te toonen, en zeiden ons het
die ons zeer vuil handelen.
regte pad na de zee te zullen wyzen, en dat het pad van den Sergeant niet bequaam
was om derwaarts te komen. De Ed. Heer Commandeur, zulks geloovende, vermits
zy een menigte van schynredenen daar by voegden, namen wy, volgens hunne
aanwyzing, den++ cours W. aan 1/20 myl; vandaar Z.O. 1/16 myl. Toen Z.Z.O.
myl, en O.Z.O. myl. Toen weer Z.O. 1/18 myl, en Z.Z.O. 1/20 myl tot aan een +[76b]
hoogte, die wy op marcheerden Z. ½ myl regt van het pad af, door den Sergeant +1685.
gevonden. Neerwaarts gaande, stelden onzen cours+ Z.O. ⅛ myl; toen O.Z.O. ⅔ myl
tot aan een hoogen berg, die wy om marcheerden. Toen Z.Z.O. 1 myl door een +Hooge Berg, en Hottentots
kloof. Van daar O.Z.O. ⅓ myl, alwaar wy eenige Hottentots by ons kregen, 't welk hier.
ons dede denken, dat hier ontrent eenige Kraalen moesten leggen. Voort
marcheerende, stelden onzen cours Z.Z.O. ⅓ myl, daar wy ons moesten ter nederslaan,
dewyl wy zagen, dat wy waren op ¼ uur na aan de zelve plaats, daar wy den 14en
October met al de Kraalen zamen hadden gelegen, en die zich op die zelve plaats
nog bevonden. Tegen+ den avond quamen alle de Capiteinen tot ons, aan de welke
+
de Ed. Heer Commandeur het wedervaaren met Oedeson en Nonce verhaalde,
De Capiteinen komen weer
by ons.
waar over zy zeer verbaast waren, en lieten aanstonds Oedeson by hen komen,
hem zeggende, wat reden hy had van zulke schelmstukken aan te vangen, en dat
tegen degenen, de welke hen voor eerst

1) Uitgevallen is het woord een.
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aan de Kaap wel onthaalt had, en op 't vertrek met verscheide rariteiten had
beschonken, welke gelyke vriendschap en goedheid hy nu weer aan hen bewees, en
of hij niet die gene was, die oorzaak zou geven, om met de Hollanders in oorlog te
geraaken, doende daar by, dat het beter was, dat zy hem (Oedeson) dood maakten,
als dat zy hier door in zulke groote ongelegenheid zouden komen, presenterende hem
met eenen aan de Ed. Heer Commandeur, verzoekende dat hy hem geliefde te straffen
na zyne verdienste, en zoo hy zulks niet wilde doen, dat zy hem dan zouden dooden;
waarop de Ed.+ Heer Commandeur verzogt, dat zy zulks hem voor deze reis zouden
vergeven; 't welk, zy, nadat zy hem wel doorgehaalt hadden, deden. Den anderen, +Hun oordeel over Oedeson
en Nonce.
te weten Nonce, lieten zy mede by zich komen, die Capitein Atwa, zonder hem
eens te hooren spreken, de karos dede afleggen, en gaf hem op het bloot lichaam een
menigte van stokslagen, vraagende, of de Ed. Heer Commandeur hier mede voldaan
was, die daar op ja antwoordde. Deze Capiteinen wierden dan hier op met brandewyn
beschonken, en vertrokken te zamen na hunne Kraalen. De gegiste cours en verheid
was Z.Z.O. ½ streek, Oostelyker 4¼ mylen. De gegiste breedte 29-40 min., en lengte
van 37-40 min. De gebeterde cours en verheid Z.O. 2 graaden, Oostelyker 3¼ mylen.+
+
[77a]
De bevonden breedte van 29-30 min., en lengte van 37-52 min.+
+

1685.

Sondag den 11 dito.
Sondag den 11 dito. Bleven wy hier leggen, om met gedagten Capitein verder te
spreken. Middelerwyl quamen 'er daar veel, om hunne melk te ruylen.

Maandag den 12 dito.
Maandag den 12 dito. 's Morgens ten 6½ uuren vertrokken wy hier van daan, en
stelden onzen cours recht naar de rustplaats van den 14den October voorsz. Op weg
zynde, quamen de gedachte Capiteynen ons in 't gemoet, yder aan den Ed. Heer
Commandeur vereerende een Koebeest. Middelerwyl zagen wy, dat al het Kraalsvolk
op+ de been was, de minen makende alsof zy voorhadden met ons te vechten; waar
+
Opstant der Hottentots, en
op de Ed. Commandeur aanstonds een wagenburg liet slaan,1) en onse twee
de reden 'er van.
veldstukjes waterpas planten, voor 't welke zy met gansche troupen gingen
neerzitten, toonende hier mede hunne onkunde van der zelver kracht, over welk
planten echter de Capiteynen zeer verbaast wierden, wetende niet wat zulks beduyden
wilde; en na dat alles dienaangaande geëxamineerd was, bevont men, dat 'er een
Hottentot na de Kraalen was komen loopen, voorgevende, dat wy al hun vee hen
zouden afnemen, welk zeggen hen dus ge-

1) De Boerenlagers bekend uit de strijd tegen Matabelen en Zoeloe's zijn blijkbaar toepassingen
van de oud-germaanse vechtwijze.
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alarmeerd had. Zy eyndelyk ziende, dat wy geen quaad met hen voorhadden, quamen
aanstonds tot ons, en verzogten, dat wy dien dag daar zouden blyven leggen, alzoo
zy van meening waren eenig vee en melk aan ons te verruylen; 't welk ook geschiedde.
De Ed. Heer Commandeur schonk op den avond aan yder Capiteyn een fles arak,
met 't welke zich de Kraalen den ganschen nacht door vervrolykten en hadden nu t'
eenemaal een goed gevoelen van ons.1).

Dynsdag den 13 dito.
Dynsdag den 13 dito. 's Morgens ten 7 uuren braken wy op, en marcheerden ons oud
pad, totdat wy quamen ontrent ten 9½ uuren op de rustplaats, daar wy den 13 October
van daan vertrokken waren, de welke wy passeerden, vervolgden wyders onzen
ouden weg, die wy nu geheel opgedroogd vonden, en quamen alzoo op ½ myl na op
de rustplaats, daar wy ons den 4den dito voorsz hadden ter nedergesteld. Wy bleven
hier leggen, dewyl wy hier goed water en gras vonden; maar hout sober. De gegiste
cours en verheyd Z. ten W. ½ streek W. 3¼ mylen; de gegiste breedte 29-34 min.
en lengte van 37-49 min.

Woensdag den 14 dito.
Woensdag den 14 dito. 's Morgens vroeg zond de Ed. Heer Commandeur een Sergeant
en den Stierman nevens eenige Manschap+ uyt, om den weg te gaan bezien, dewyl
wy nu gekomen waren ter+ plaatze, daar de Hottentots ons van onderricht hadden, +1685.
dat wy aan zee konden komen. Wederkeerende, rapporteerden zy ontrent 4 mylen +[77b]
verre geweest te zyn, welken weg zy bequaam hadden gevonden, om te konnen
bereysen, als ook mede een rustplaats, die wel voorzien was van gras, water en hout.
Ook hadden wy twee Hottentots na de Kraalen gezonden, alzoo vier van de geruylde
beesten in de verleden nacht weder na de zelve waren geloopen. De Hottentots+ daar
+
komende, zeyde Capiteyn Oedeson, waarom de Ed. Heer Commandeur niet een
Verdere moeite met
Oedeson.
Hollander of vier had mede gezonden, die hy zou den hals gebroken hebben; over
welk zeggen Capiteyn Otwa en hy in zulke hooge woorden raakten, dat zy
malkanderen met stokken sloegen. De beesten wierden terstond by den anderen
gezocht, en met eenige Amacquas ons weder toegezonden, aan de welke de Ed. Heer
Commandeur voor yder Capiteyn, behalve Oedeson, eenige Tabak, tot een teeken
van dankbaarheyd, toezond, en vermits het regenagtig weder waren wy genoodzaakt
dezen dag hier te blyven leggen.

1) Men vergelijke hiermee de dwaze meedeling bij G.W. S t o w , Op. cit. p. 250: ‘He (= Van
der Stel) displayed such an amount of overbearing cruelty towards the victimized Namaqua
that they rose in self-defence, and he was forced to make a somewhat hasty retreat. This
uncalled for ill-treatment laid the foundation of future troubles, and in 1689 the Namaqua
came down frequently with hostile intentions as far as the Berg and Twenty-four rivers.’
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Donderdag den 15 dito.
Donderdag den 15 dito. 's Morgens vertrokken en marcheerden wy ons oud pad
langs, tot dat wy quamen op de rustplaats, daar wy den 11den October van daan
vertrokken zyn. Van daar stelden wy onzen cours Z.Z.W. myl, zynde de weg by
den Sergeant geviziteerd. Toen veranderden onzen cours, en trokken door een laagte
over een riviertje, 't welk meerendeels droog was, W.Z.W. ⅛ myl, van daar Z.W. ten
W. 1/18 myl. Toen W. ten Z. myl. Van daar namen langs een drooge rivier de
zelve cours 1⅔ myl, en voorts W. ten Z. myl, als mede W.Z.W. ½ myl. Toen W.
ten Z. ¼ myl, tegen een hoogte op nederwaards gaande W.Z.W. ¼ myl, tot aan een
rivier, daar wy ons zelven ter nederstelden, en bleven leggen. Deze plaats was van
gras, brandhout, en goed water, wel voorzien. De weg by ons gemarcheerd, was
zandig en klipagtig, bequaam om te bereyzen. Op den namiddag zond de Ed. Heer
Commandeur een Sergeant nevens den Stierman, en eenige manschap uyt, om een
verdere passagie te zoeken na de zee-strand. 's Avonds weerkomende, rapporteerden,
dat zy een bequaam pad gevonden, en na gissing, ontrent 5 mylen weegs+ de zee van
zich gezien hadden. Deze dag was onze gegiste cours en verheyd W.Z.W. graden +Zien de zee weer.
Z. 3½ myl, gegiste breedte 29-41 min. en lengte van 37-34 min.

Vrydag den 16 dito.
+

Vrydag den 16 dito. Ten 11½ uuren vertrokken wy van deze rustplaats,+ en stelden
onzen cours langs dit riviertje Z.W. ten Z. 1/16 myl. Van daar W. 1/16 myl. Toen +[78a]
+
1685.
Z. ten W. myl, als mede W. ten N. myl, ook W. ten Z. ⅛ myl. Van daar
1/1)
veranderden onzen cours, en trokken toen Z.W. ten W. myl. Van daar Z. ten W.
⅛ myl, als mede Z. ten O. myl, en W. ten Z. myl. Toen W. ⅓ myl. Van daar
W.N.W. myl, en W. ten Z. ½ myl. Van hier veranderden onzen cours, en
marcheerden W.Z.W. myl. Toen regt na de plaats van ons verblyf, de cours Z.W.
ten W. 1¼ myl, daar wy ons ter nedersloegen. Waar langs een rivier heen liep,
meerendeels verdroogt; doch hier en daar wat water, maar brakagtig. De landstreek
by ons dezen dag gepasseert, was meerendeels effen, maar zeer diep van zand; doch
nog redelyk van gras, maar schaars van brandhout voorzien. Onze gegiste cours en
verheid Z.W. ten Z. 3½ myl; de gegiste breedte van 30-8 min., en lengte van 37-35
min.

Saterdag den 17 dito.
Saterdag den 17 dito. Bleven wy hier legg en, en dezen morgen zont de Ed. Heer
Commandeur van hier weder een Sergeant met den Stuurman en eenig volk als
vooren, om naar de zee te gaan. De zelve namiddag wederkomende, berigtten, dat
zy aan de zee
1) De noemer is uitgevallen.
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waren geweest W. ten Z. van ons af, en hadden aldaar bevonden een vlak en effen
strand, zonder de minste branding tegen de wal, maar hadden geen bequaamheid ter
wereld gezien, om daar met een schip+ aan te komen. Zeiden ook, dat zy aan de rivier
waren geweest, daar wy hier beneffens lagen, die aldaar in zee uitliep. Als mede, +Groote rivier hier.
dat de zee daar wel 3 mylen verre inspoelde, zoo dat zy voor ons geen plaats hadden
gevonden, om 'er te konnen leggen, dewyl daar ontrent geen gras nog zoet water was
te vinden. Ondertusschen was de Ed. Heer Commandeur het gebergte visiteeren, en
bevont aan de overkant+ van de rivier eenige Ertz, welke goed Mineraal scheen te
+
zyn; aan 't welke hy aanstonts liet arbeiden, om daar van mede te nemen, en
Goede Ertz hier.
naderhand proeven 'er van te maaken.

Sondag den 18 dito.
Sondag den 18 dito. 's Morgens, zynde dyzig weder, zont de E. Heer Commandeur
alle onze Hottentots uit, om na de Z.zyde van ons na zee te gaan, en om met eenen
te onderzoeken, of aldaar geen baai, of bequame plaats, om te leggen, te vinden was.
Ook wiert den zelven dag een sergeant met 4 man uitgezonden na 't Noorden, om te
vernemen, wat gelegenheid zich aldaar zou opdoen. De zelve tegen den avont
wederkeerende, dede berigt, dat hy aan een zeer groote+ rivier geweest was, die hy
+
1685.
hier en daar met groote kuilen water,+ maar anders geheel droog, en van hout en
+
gras overvloedig voorzien, gevonden had. De Hottentots quamen dezen dag niet
[78b]
weder te rug, en aan 't Mineraal wiert nog gearbeid.

Maandag den 19 dito.
Maandag den 19 dito. Zynde dyzig weder, waren genoodzaakt nog hier te blyven,
om onze Hottentots in te wagten, die tegens den avont eerst weder quamen, brengende
bescheid, dat zy ter plaatze, daar de groote Doornbosch-rivier in zee loopt, hadden
geweest, en hadden daar, zoo verre zy konden beoogen, het strand zeer vuil en
klipachtig gevonden; als mede, dat het van gras en water niet voorzien was, waarom
besloten wiert na de gedagte rivier, by den Sergeant gevonden, te trekken.

Dynsdag den 20 dito.
Dynsdag den 20 dito. 's Morgens met mooi weer trokken wy van deze rustplaats, en
marcheerden N.W. aan 4 mylen door een zeer diepen zandigen, en hier en daar
heuvelagtigen weg, tot dat wy quamen aan de gedagte rivier, aan de welke wy ons
ter nedersloegen, en bevonden aldaar 't geen ons van den Sergeant berigt was. De
gegiste breedte 29-36 min. en lengte van 37-16¾ min.
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Woensdag den 21 dito.
Woensdag den 21 dito. 's Morgens met mooi weer vertrokken wy van de bovenstaande
rustplaats, en stelden onzen cours N.W. ten W. 3⅔ mylen, en hadden de rivier ter
regter hand van ons, marcherende
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de zelve niet langs, om de groote en menigvuldige bogten, die zy heeft; maar trokken
al regt toe meest over vlak en zandig land, als alleen een kloof, tot dat wy weer aan
de rivier quamen, daar wy ons ter neder sloegen. Hout, gras, en water, was hier als
vooren. Wy gisten ons op de breedte van 29-27 min., en de lengte van 36-52¼ min.
te zyn. Op den namiddag zont de Ed. Heer Commandeur 'er een met eenige manschap
uit, om te vernemen, hoe 't aan zee zich opdede; die in den avontstont wederquamen,
en bescheid bragten, dat zy tot ¾ myl na aan zee waren geweest, boven op een berg,
daar by leggende, van waar zy, na hunne meining, een baaitje hadden gezien, in 't
welke deze rivier haar water komt te lossen; en waren ook beneden in de rivier
geweest, in de welke zy nog goed water en gras gevonden hadden, maar zy was t'
eenemaal ontbloot van geboomte.

Donderdag den 22 dito.
Donderdag den 22 dito. Bleven wy hier leggen, om dat de Ed.+ Heer Commandeur
+
aan den berg liet werken, die hy oordeelde Mineraal in te hebben.
1685.

Vrydag den 22 dito.
Vrydag den 22 dito.1) 's Morgens ten 6 uuren met mooi weder+ vertrokken wy van
+
deze rustplaats, en stelden onzen cours van daar regt W.Z.W. tot aan dien berg
[79a]
daar de Sergeant op geweest was. Alhier spanden wy onze beesten uit, tot dat de
Sergeant, die na zee gezonden wiert, om aldaar2) een bequame plaats uit te zien, om
te konnen leggen, weder te rug quam, die na dat hy ontrent 2 uuren uitgeweest had,
berigt quam doen, dat hy een bequame plaats aan strand had gevonden, waarop de
Ed. Heer Commandeur aanstonds belastte de beesten in te spannen, en vertrokken
toen 's namiddags ten 2 uuren na de zeestrand, alwaar wy ons zelven aan den uitgang
der rivier nedersloegen, en hadden 't versch water en gras ontrent+ ½ uur van dit ons
+
kampement; geboomte was hier niet, als kreupelbosch; maar aan de zeestrand
Swaar geboomte hier aan
strand.
vonden wy zeer swaar geboomte, welke daar waren opgespoelt, dat ons dede
begrypen, dat hierontrent een groote rivier met swaar geboomte bezet, wezen moest,
daar de zelve van daan quamen, te meer, omdat de Hottentots ons hadden berigt, dat
in de rivier, by hen genaamd Eyn, en by ons Vigiti Magni, zeer swaar geboomte
gevonden wert, de welke zekerlyk niet verre van hier legt, om dat wy by de Amacquas
Kraalen verscheide van die Hottentots, Kamesons genaamt, die zich aan de zelve
onthouden, gevonden hadden; welke wy toen daar na ondervraagden, maar zy wilden
ons daar van gansch geen onderrigting

1) Lees: 23 dito.
2) Uitgevallen is ‘naar’.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686

192
geven. Dezen dag was onze gegiste cours en verheid W.Z.W. 3½ mylen, de gegiste
breedte 29-43 min., en van 36-41¼ min.

Saterdag den 24 dito.
Saterdag den 24 dito. Bieven wy hier leggen, ter oorzaake dat wy niet wisten, of
verder water konden bekomen, als mede om het gedagte baaitje te bezigtigen, 't welk
wy bevonden maar een inbogt te zyn, t'eenemaal onbequaam om eenig vaartuig 'er
in te konnen bergen. De Ed. Heer Commandeur zont een Sergeant met eenige
manschap uit Noordwaarts aan, om verder langs 't strand, en in het land te zoeken,
of daar geen water te vinden was; die, in den avontstont wederkomende, berigt deed,
dat zy op 5 mylen weegs landwaarts, nog aan strand, geen het minste water hadden
gevonden. Op de middag hoogte genomen zynde, bevonden alhier op de breedte te
zyn van 29-55 min., en lengte van 37-18 min. Volgens de gebeterde cours en verheid
zedert den 13den West 4 graaden Zuidelyker+ 16 mylen, en hadden hier de miswyzing
van 't Compas 15 graaden 27 min., Noordwestering, geobserveert met een Compas, +Miswyzing van 't Compas
hier.
welkers naald in 't kruis legt.

Sondag den 25 dito.
+

Sondag den 25 dito. Zond de Ed. Heer Commandeur twee van zyne+ wildschutten,
+
nevens tien van onze Hottentots weder Noordwaarts aan, hen Victualie mede
1685.
+
[79b]
gevende voor twee dagen, om te bezien hoe wyd van hier water te vinden was.
Ondertusschen vont de Stuurman ⅔ myl van ons na 't Noorden een zand-baaitje, 't
welk na zyn oordeel bequaam scheen te zyn, om by nood, een kleyn vaartuyg 'er in
te bergen. Hy peylde 't zelve af, en bevond het wyd te zyn myl, en inwaards ½
myl, en na oogen-schyn, van een bequame diepte; dog bevond zich in 't midden van
den ingang een zandbank te leggen, waar op de zee met laag water aanbrandde, maar
lag, na zyn gissing, 4 vadem onder water. 's Avonds hebben wy de zon gepeyld met
een Compas, dies de naald paralel lag, en bevonden de miswyzing te wezen 7 graden
48 min. Noordwestering.

Maandag den 26 dito.
Maandag den 26 dito. Tegens den avond quamen de twee gedagte Wildschutten,
nevens de Hottentots, weder te rug, en deden rapport, dat zy ontrent op 8 mylen
weegs een groote, dog drooge, zand-rivier hadden gevonden, hier en daar verzien
met eenige kuylen, meest brak water, zober van gras, en zonder brandhout, en dat
op 't eynde dezer rivier een Baay lag. Als mede, dat zy wel twee mylen benoorden
die rivier waren geweest, en daar aan strand een kleyn Fonteyntje, met redelyk goed
water gevonden hadden, dog niet genoegzaam verzien, om ons en al 't vee te drenken.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686
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Dynsdag den 27 dito. Commandeerde de Ed. Heer Commandeur
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een Sergeant, Stierman, en eenige Manschap, om te zien, of zy om de N.O. tusschen
de gedagte rivier, en deze onze rustplaats, geen water konden vinden, die 's avonds
weder quamen, en bescheyd bragten, dat zy op 6 mylen weegs wel een goed pad,
maar geen water gevonden hadden, waarop geresolveerd werd nogmaals een Sergeant
na de voorsz rivier te zenden, om het naaste pad, daar na toe gaande, op te zoeken.

Woensdag den 28 dito.
Woensdag den 28 dito. 's Morgens met den dageraad vertrok de Sergeant met den
Stuurman, 6 man, en twee Hottentots, gevictualieerd om twee dagen uyt te blyven,
en belast naaukeurig te ondersoeken, of onderweeg geen water meer te vinden was.

Donderdag den 29 dito.
Donderdag den 29 dito. Tegen den avond quam de Sergeant met zyn byhebbende
manschap weer te rug by ons, en rapporteerde, dat zy de zelve rivier gevonden, gelyk
de Wildschutten verklaard hadden;+ dog de baay oordeelden zy t' eenemaal onbequaam
te zyn, vermids zy geheel ondiep, en rondom met klippen bezet was, waar tegen,+ +[80a]
gelyk ook wel een myl in zee, groote branding ging. Wyders hadden zy tusschen +1685.
beiden geen water gevonden. Van het pad, 't geen zy gemarcheert waren, oordeelden
zy 't onmogelyk, om dat met karren of wagens te konnen beryden, nademaal het
geheel zandig en over al met kreupel doornbosch bewassen was, schynende dit ons
alle gelegenheid te benemen, om iets meer te ondernemen, of te onderzoeken, dewyl
't onmogelyk was, om op eenen dag over te komen, en twee dagen met de beesten
zonder water te zyn.

Vrydag den 30 dito.
Vrydag den 30 dito. 's Morgens met 't aanbreken van den dag zont de Ed. Heer
Commandeur een Sergeant met eenige manschap, om een pad te zoeken, naar een
hoek van deze rivier, alwaar wy aanleggen zouden, de welke N.O. van ons legt, 't
geen de E. Hr. Commandeur oordeelde een groot stuk te zullen uitwinnen, en aldaar
na genoeg te zyn, om op een dag aan de meergemelde rivier te komen. De zelve op
den middag wederkomende, zeide een goed pad derwaarts gevonden te hebben.
Braken dan des naarmiddags op, en stelden onzen cours N.O. aan 3 mylen, alwaar
wy weder quamen aan de zelve rivier, daar wy ons ter nedersloegen. Onze
gemarcheerde weg was meest effen land, doch zandige grond. Deze onze rustplaats
was van water, 't geen in de kuilen stont, en van gras redelyk, maar van hout zeer
sober voorzien. De gegiste cours en verheid was N.O. 3 mylen; de gegiste breedte
29-47 min., ende lengte van 37-28 min.
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Saterdag den 1 December.
Saterdag den 1 December. 's Morgens ten 6 uuren vertrokken van deze rustplaats,
en stelden onzen cours N.N.W. aan door een zandige
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vlakte, hier en daar een weinig heuvelachtig, met laag kreupelbosch bewassen, en
quamen alzoo des naarmiddags ten 2 uuren aan de voor dezen gedagte rivier, alwaar
wy ons ter nederstelden. Water, gras, en hout, was alhier sober. Tegen den avont
ging de Ed. Commandeur de voorgedagte baai bezigtigen, en bevont de zelve, gelyk
te vooren verhaalt is, t' eenemaal onbequaam.
+
Alhier aan strand vonden wy mede een menigte van dikke en swaare aangespoelde
+
boomen. Onze gegiste cours en verheid N.N.W. 5 mylen, de gebeterde cours en
Swaare aangespoelde
sten
Boomen
aan strand.
verheid zedert den 25 November N. 2 graaden Oostelyker 6½ mylen, en de
behouden lengte van 37-19¼ min., de bevonde breedte aan de zon midden in de baai
29-30 min.+
+

[80b]

Sondag den 2 dito.
+

Sondag den 2 dito. 's Morgens met 't aanbreken van den dag zont de Ed. Heer
Commandeur een Sergeant met eenige manschap uit, om het fonteintje, voor dezen +1685.
door de Wildschutten en Hottentots gevonden, weder op te zoeken, en 't zelve grooter
te graven en klaar te maaken, die dan tegen den middag weeder quam, en bescheid
bragt het zelve gevonden te hebben; doch 't water had hy geheel brak bevonden, ter
oorzaak de zee met hoog water daar in sloeg. Had ook eenige manschap daar gelaaten,
om 't zelve schoon te maaken, zoo veel het mogelyk was.
's Namiddags ten 2 uuren braken wy op, en stelden onzen cours N.W. aan,
marcherende al door zandduinen, tot dat wy aan het meergemelt fonteintje quamen;
by 't welke wy ons ter nedersloegen. Gras en hout was hier niet, behalven de boomen,
die wy hier mede vonden aangespoelt. Het water was gelyk bevoorens verhaalt is,
en weinig, waarom wy genoodzaakt waren onze beesten weer te rug na de rivier te
zenden. De gegiste cours en verheid N. ten W. 2 mylen. De bevonde breedte 29-26
min.; de behouden cours en verheid N. ten W. 1 graad; Westelyker 2 7/5 mylen.1)

Maandag den 3 dito.
Maandag den 3 dito. Zont de Ed. Heer Commandeur eenige manschap uit om na een
verder pad, water, en gras te zien, die, tegen den avont wederkomende, ons berigtten,
dat zy wel een groot voetpad, maar geen gras of water gevonden hadden, uitgezondert
op 2 mylen weegs, alwaar zy een klein fonteintje aantroffen, 't welk zy oordeelden,
als 't opgegraven was, water genoeg te zullen geven, om daar uit te konnen koken,
en voor 't volk te drinken; als ook dat nog langs de klippen hier en daar eenig water
was, zynde zoo brak niet, of 't zou door 't vee wel konnen gedronken worden.

1) Lees: 25/7.
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Dynsdag den 4 dito.
Dynsdag den 4 dito. 's Morgens met den dageraad zont de Ed. Heer Commandeur
weder twee Sergeanten nevens een Stuurman, en eenige manschap uit, den eenen,
om 't gedagte fonteintje op te ruimen; en den anderen met den Stuurman, om een
verder pad, gras, en water te zoeken. De eerste Sergeant quam ontrent den middag
weder by ons, verrigt hebbende, 't geen hem bevolen was. Op den naarmiddag braken
wy op, en stelden onzen cours regt N. aan, langs de zeekant, hebbende den weg als
vooren, tot dat wy quamen aan de gedagte fontein, by dewelke wy kampeerden. Laat
in den avont quam de tweede Sergeant en Stuurman met zyn by hebbende gezelschap+
hier weder by ons, deden berigt, dat zy op 6 of 7 mylen weegs+ aan strand, nog te +[81a]
+
landwaarts in geen het minste water hadden gevonden; waar door, als zy weder
1685.
by ons quamen, byna van dorst versmagt waren; 't welk verscheide van hen onderweeg
had gedrongen hun eygen water te drinken; en den weg by ons gemarcheert, was al
zandagtig, en de geheele zeekant, van daar wy d'eerstemaal aan de zelve quamen,
tot zoo verre, als zy geweest hadden, wiert de zelve vuil en klipagtig bevonden, 't
welk zeer vreezelyke branding veroorzaakte. De gegiste cours en verheid N. 1⅛ myl;
de gegiste breedte 29-19 min., lengte van 37-19½ min.

Woensdag den 5 dito.
Woensdag den 5 dito. 's Morgens zont de Ed. Heer Commandeur weer een Sergeant
met eenig volk uit, om water te zoeken; doch quamen laat in den avont onverrigter
zaake weer terug.

Donderdag 6 dito.
Donderdag 6 dito. Was ons verblyf nog hier, en wierden gewaar, dat onze beesten
t' eenemaal magteloos en slap waren, komende, zoo men oordeelde, daar van daan,
van dat zy zeer grooten dorst hadden geleden, waar door zy geperst waren zout water
te drinken, en dewyl men nu bezig was, om hen met kleine baalitjes1) versch water
te+ geven, bleven verscheide van de zelve op de plaats dood; om welke reden, en uit
vreeze van 'er meer te zullen verliezen, wy genoodzaakt waren de overige beesten +Verliezen verscheide
Beesten door dorst.
te rug na de laatst by ons gepasseerde rivier te zenden; om haar daar weder te
laaten bekomen. Ondertusschen resolveerde de E. Heer Commandeur, om een
Sergeant, nevens den Stuurman en 10 soldaaten met 4 van onze Hottentots, uit te
zenden na Agoa das Voltas,2) en hen voor 3 dagen te voorzien.

Vrydag den 7 dito.
1) Bakjes, emmers.
2) Angra das Voltas.
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Vrydag den 7 dito. 's Morgens met 't aanbreken van den dag vertrok de Sergeant met
zijn byhebbende manschap, de welke den 10den dito op de naarmiddag weder te rug
quamen, van hunne verrig-
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ting berigt deden, en wel vooreerst dat zy op den 7den dito voorsz,+ na dat zy 5½
+
mylen langs strand gemarcheert waren, hadden 5 Sonquas gezien, van welke zy
Sonquas hier.
'er een gevangen kregen, dien zy mede namen, om hen den weg te wyzen, en, na nog
5 mylen gegaan te hebben, hadden zy zich aan de zeekant ter nedergeslagen, en aldaar
vernacht. Hunne gegiste cours en verheid was N. 8 graaden, Westelyker 10½ mylen.

Saterdag den 8 dito.
Saterdag den 8 dito. Waren zy 's Morgens met mistig weder van daar vertrokken, en
hadden hunnen cours langs de zeekant gestelt,+ tot dat zy, na 5¼ mylen marcheerens,
aan een rivier quamen, welke+ de gedagte Sonqua zeide de rivier, by hen Touse1) +1685.
genaamt, en by+ ons met den naam van de zandrivier bekent, te wezen, zynde de +[81b]
+
zelve rivier, die wy op 4 of 5 mylen Bezuyden den koperberg gepasseert waren.
Touse, of de Zandrivier.
Deze zoo hy zeide, bekomt haaren naam van 2 buffels, die zy Touse noemen, en die
door hen in de zelve gevonden zyn; zoo dat haare regte naam de Buffelsrivier zou
wezen. Zy hadden beneden in deze rivier geen geboomte, maar wel zoet water, en
riet, het Europisch gelykende, en wel 8 of 9 voeten lang, gevonden. Daar deze rivier
in zee liep, was een baai, maar heel vuil, en vol klippen, en dierhalven t' eenemaal
onbequaam, om eenige vaartuigen daar binnen te krygen. Hunne gegiste cours en
verheid was N. 10 graaden, Westelyker 5¼ mylen. De gegiste breedte van 28-23
min.; lengte van 37-5½ min.

Sondag den 9 dito.
Sondag den 9 dito. Met mistig weder vertrokken zy weder van de zeekant naar de
plaats, daar zy eerst aan de rivier gekomen waren, alwaar mede een Kraaltje gelegen
had, zynde van 't zelve volk, daar deze Sonqua by behoorde. Alhier volden zy
wederom hunne waterflessen, en dewyl zy nu oordeelden op de breedte van Agoa2)
das Voltas te zyn, rezolveerden zy, vermits zy niet langer gevictualieerd waaren,
wederom te keeren; en stelden hun cours Z.W. ½ myl, tot+ dat zy weder aan strand
quamen, en bevonden aldaar een baay te zyn, en, na de zelve gevisiteerd te hebben, +Vinden een Baay.
oordeelden die bequaam te zyn om een Hoeker, of minder Vaartuyg, daar in te konnen
bergen, werdende van de Noorder wal besloten met een Rif, 't welk zich strekte
Z.Z.W. lang, ontrent een goteling-schoot buyten de wal; dit zelve brak de zee,
makende over zulks slecht water in de baay. Aan 't voorsz Rif was nog een lager Rif,
't geen met hoog water onderliep, en zich Z. ten W. een Musquet schoot verre strekte.
Voorder

1) Zie hierboven bl. 183.
2) Als boven.
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eyndigde 't zelve met een zandrifje, alwaar men geen branding meer zag, en scheen
het gat, om dit baaitje in te loopen, heel diep te zyn; het legt Z.Z.W. en N.N.O. Van
daar waren zy voort gemarcheerd de strand langs tot den middag; en hadden niet
anders dan een vuyle wal, langs heenen met klippen bezet, gevonden. Daar hoogte
genomen hebbende, bevonden zy zich op de breedte van 28-34 min. en lengte van
37-8 min., en waaren toen 2 mylen van 't voorsz baaytje, zoo dat het zelve legt op
de breedte van 28-25 min., en lengte van 37-6 min. Op de namiddag marcheerden
zy voort een cours langs de+ strandt, als Z. 6 grad. O., tot dat zy quamen een myl
+
voor by de plaats, daar zy twee dagen te voren gelegen hadden, daar zy zich
[82a]
+
nedersloegen. Hun gegiste cours en verheid Z. 8 grad. en ½, O. 7¼ mylen, de gegiste
+
van 28-54 min., lengte van 37-8 min.
1685.

Maandag den 10 dito.
Maandag den 10 dito. Met mistig weder 's morgens ten 4 uuren vertrokken zy van
hunne rustplaats, en marcheerden langs de strand, tot dat zy op de naarmiddag, als
bevorens verhaald is, weer by ons quamen, nog by zich hebbende den meergemelden
Sonqua. Water nog gras hadden zy tusschen deze onze rustplaats, en gedachte rivier,
niet gevonden. Ondertusschen was 'er niets voorgevallen, als alleen, dat wy hier by
obzervatie bevonden (gelyk wy ook aan de Koperbergen ondervonden hebben) alle
middag precies, en tegen den avond, de wind uyt den Z.W., de welke op den 7den
dito voorsz, voor de eerste reize uit den Noorden begon te waayen, met welke wind+
+
's anderendaags de zee wel een musquet-schoot verre tot aan strand zich geheel
Winden hier waajende.
rood vertoonde, waar van ons de oorzaak onbekend was.

Dynsdag den 11 dito.
Dynsdag den 11 dito. Bleven wy dezen dag hier nog leggen, om 't volk, dat uitgeweest
was, te laten rusten, en wierd er ook met eenen preparatie gemaakt, om 's anderendaags
weer te rug te keeren na Kaap der Goede Hoop, om de bevorens verhaalde reden;
ten welken eynde geordonneerd wierd, dat de beesten, die tot dus lang aan de
voornoemde rivier geweest waren, den aanstaanden morgen zouden opkomen.
Middelerwyl sondeerde de Ed. Heer Commandeur den gedagten Sonqua, die toen
zeyde, dat hy geen Sonqua was, maar een van de Natie, Kamezon genaamd, en na
met hem een langen tyd gesproken+ sproken te hebben, rezolveerde de Ed. Heer
+
Commandeur hem mede na de Kaap te nemen, om naderhand by tyd en wyle
Zijn Ed. neemt den Sonqua
mede na 't Kasteel.
dienst van hem te konnen hebben, nademaal het land hem overal hier ontrent
bekent was.

Woensdag den 12 dito.
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Woensdag den 12 dito. Vertrokken wy van deze rustplaats, en stelden onzen cours
na de rievier, van waar wy den 2den dezer ver-
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trokken waaren, voor by marcherende de rustplaats, daar wy den zelven dito, ons ter
neder hadden geslagen, en quamen alzoo op den middag in de rivier ¼ myl hooger,
als wy te voren gelegen hadden, en sloegen ons hier neder. De kuylen met water, die
wy vonden, waren zeer brak; met hout en gras was het als voren. De gegiste cours
en verheid Z.O. een graad, Zuydelyker 3¼ mylen, de gegiste breedte van 29-28 min.,
de lengte van 37-23 min.

Donderdag den 13 dito.
+

Donderdag den 13 dito. 's Morgens ten 5½ uuren vertrokken wy+ hier van daan,
stelden onze cours vooreerst Z.Z.O. tot op ons oud pad, marcheerde 't zelve langs, +1685.
+
[82b]
tot dat wy quamen aan een hoogte, alwaar wy 't zelve verlieten, en staken door
een vlakte, de cours O. ten Z., komende alzoo in de rivier een myl van onze rustplaats,
daar wy den eersten dezer van daan vertrokken waren. Hout, gras, en water, was hier
zober, en brak. De gegiste cours en verheid Z.O. 3 graaden, Zuydelyker 5½ mylen.
De gegiste breedte 29-45 min., lengte van 37-32½ bevonden breedte van 29-42 min.
de verbeterde cours en verheid Z.O. 4½ mylen, lengte volgens de gebeterde cours
37-35¼ min.

Vrydag den 14 dito.
Vrydag den 14 dito. 's Morgens vertrokken wy van onze rustplaats, en stelden onzen
cours Z.O. 18/12 myl1), latende aan de linkerhand van ons leggen de rustplaats, daar
wy den 23sten passato van daan vertrokken waren, komende alzoo by de Kloof, die
wy den 21sten passato voorsz doorgetrokken zyn. Vervolgden zoo voorts ons oud
pad, totdat wy quamen aan de plaats, die wy den 21sten voorsz. verlaaten hadden.
Sloegen ons hier weder ter neder. Hout, gras, en water, was hier noch al, als bevoorens
verhaald is. De gegiste cours en verheyd Z.Z.O. 3½ graaden, Zuidelyker 3¼ mylen.
De gegiste breedte 29-54 min., lengte van 37-41½ min.; bevonden breedte van 29-56
min., gebeterde cours en verheid Z.Z.O. 3½ gr., Zuidelyker 3 mylen, lengte volgens
de zelve 37-41 min.

Saterdag den 15 dito.
Saterdag den 15 dito. Besloot de Ed. Heer Commandeur hier te blyven leggen, om
de beesten, die afgemat waren, zich te laaten verquikken.

Sondag den 16 dito.
1) Lees: 12/13.
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Sondag den 16 dito. 's Morgens, met het aanbreken van den dag, zont de Ed. Heer
Commandeur eenige manschap uit om de Zuid, ten einde te zien, of daar eenige
gelegenheid was om bequaam na strand te konnen komen, die, in den avont wederom
komende, berigtten, dat na de zeekant water nog gras te vinden was, weshalven wy
genoodzaakt geweest waren, om de rustplaats, van waar wy den 20sten

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686

199
voorleden vertrokken waren, op te zoeken, en te zien, hoe het daar gesteld was, en
hadden 't zelve in dien staat, gelyk wy 't gelaaten hadden, gevonden.

Maandag den 17 dito.
Maandag den 17 dito. 's Naarmiddags ten 2 uuren verlieten wy deze rustplaats,
marcherende ons oud pad langs, tot dat wy quamen aan de plaats, daar zy daags te
vooren geweest waren, en sloegen ons ¼ myl hooger, als wy te vooren gelegen
hadden, neder, om dat+ men 't water aldaar oordeelde een weinig beter te zyn. De
+
[83a]
gegiste+ cours en verheid Z.Z.W. 3¼ mylen. De vertrouwde breedte van 30-4
+
min.; lengte van 37-33 min. De gebeterde cours en verheid Z.Z.W. 1 graad,
1685.
Westelyker 2⅞ mylen; de beneden breedte 29-48 min. De behouden lengte van 37-33
min.

Dynsdag den 18 dito.
Dynsdag den 18 dito. Bleven wy hier leggen, en middelerwyl zont de Ed. Heer
Commandeur een Sergeant met eenige manschap uit, om de Doornbosch-rivier op
te zoeken, en met eenen te zien, hoe het aldaar gestelt was. Op den middag quamen
alhier ontrent ons kampement 2 Sonquas, die, volgens hunne eygen bekentenis, van
meining waren, 1 of 2 mannen, indien zy die hadden konnen bezetten, ter neder te
maken, en dan eenig vee weg te dryven, waar op de Ed. Heer Commandeur eenig
volk derwaarts zont, om, zoo 't mogelyk was, de zelve met gemak gevangen te nemen,
en, by tegenweer, met hen te handelen, gelyk men met vyanden gewoon is te doen.
't Volk ontrent hen komende, zagen zy 'er 8, en begaven zich 5 van de gemelde
Sonquas op de vlugt, welke 't ontquamen; doch de 3, ziende,+ dat zy bezet waren,
gaven zich 2 der zelve vrywillig gevangen. De derde zich ter weer stellende, wiert +Eenige Sonquas gevangen
'er vuur op hem gegeven, en hy in de beenen gequetst, wordende aldus by den E. genomen.
Heer Commandeur gebragt, die, na een lange tyd ondervraagt te zyn, bekenden, dat
zy, benevens alle de Sonquas van de Amacquas herwaarts gezonden waren, om ons
zoo veel afbreuk te doen, als hen mogelyk zou wezen. Deze wierden dan, nevens
den voorgemelden Kameson, in hegtenis genomen, en bewaart. 's Avonts ontrent 9
uuren quam de Sergeant te rug, en bragt berigt, dat hy de bevoorens gemelde rivier
had gevonden, wel voorzien met kuilen, inhebbende goed water, als mede overvloedig
gras en hout, 't welk het doorngeboomte is, dat in deze rivier gevonden wort. Zy
bragten ook 2 wyven der Sonquas mede, die benevens de andere gevangenen mede
bewaart wierden.

Woensdag den 19 dito.
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Woensdag den 19 dito. 's Morgens met het aanbreken van den dag vertrokken wy
van hier, en stelden onzen cours tegen een hoogte op Z.O. ⅓ myl. Vandaar Z. ⅛ myl.
Toen Z.Z.O. ¼ myl, alsmede Z.
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Z.W. ¼ myl, en Z.W. ten Z. myl; mitsgaders Z.Z.O. ¼ myl. Toen weder Z.Z.W.
¼ myl. En Z. ten W. ½ myl. Ook W. ¼ myl. Van daar Z. ¼ myl, als mede Z.Z.W.
myl. Toen Z. ⅛ myl. Tot dus verre+ waren wy gemarcheert over verscheide
+
heuvelen; doch een bequamen weg; en quamen hier aan een groote vlakte, die
1685.
+
zich tot aan de gedagte doornbosch-rivier strekte; en namen toen wederom onzen
cours Z.Z.O. 1 myl. Van daar Z. ten O. myl. Toen Z. ten W. 1 myl, komende +[83b]
toen in de voorsz rivier, en sloegen ons in de zelve ter neder, bevindende het hier,
gelyk het door den Sergeant berigt was. De weg, by ons gemarcheert, was rood
keyagtig zand, bewassen met laage kreupelboschjens. Onze gegiste cours en verheid
Z. 6 graaden, Westelyker 5¼ mylen. Gegiste breedte 30-25 min., lengte van 37-33
min., bevonden breedte van 30-27 min.

Donderdag den 20 dito.
Donderdag den 20 dito. Op den naarmiddag ten 2 uuren vertrokken wy van hier na
de zeekant, en stelden voor eerst onzen cours langs de rivier W. ten N. ⅓ myl. Van
daar marcheerden wy weder in de rivier, en namen onzen cours in de zelve N.W. ten
W. myl, tot dat wy aan een bocht quamen, die wy omtrokken W.N.W. ⅓ myl. Van
daar W. ⅛ myl, en van daar wederom volgens den loop van de rivier een bocht in,
die zig Z.W. myl strekte, daar wy campeerden, om dat alhier nog goed water en
gras was, 't welk wy nader aan de zee oordeelden niet te zullen vinden. De rivier was
hier 't eenemaal zonder geboomte, gelyk ook alle de rivieren, die wy aan de zeekant
gepasseerd zyn, gevonden hebben, daar de zelve in tegendeel, gelyk meermalen
verhaald is, na boven toe dicht met doorngeboomte bewasschen zyn. De gegiste
cours en verheid W. ten Z. een graad, Zuydelyker 1 11/12 myl, gegiste breedte 30-28¾
min., lengte van 37-25 min.

Vrydag den 21 dito.
Vrydag den 21 dito. Bleven wy alhier leggen, en wiert ondertusschen een Sergeant,
een Stuurman, en vier man, alsmede een Corporaal, met vier man, benevens den
Stuurmansmaat, belast, de eene party om de Zuid, en de andere om de Noord, de
strand te visiteeren, en gingen vooreerst gezamentlyk Z.W. aan ⅓ myl. Van daar Z.
⅛ myl. Toen Z.W. ten W. ⅓ myl, en Z. ¼ myl. Van daar tot aan den hoek van de
rivier Z.Z.W. ⅓ myl; voor de zelve was een baaitje, doch onbequaam, 't welk zich
strekte N. ten W. en Z. ten O. 1/20 myl. Alhier scheiden zy van malkanderen, de
Sergeant marcheerde om de Z., en de Corporaal om de N. Tegen den avont quam de
Sergeant terug. en deed berigt, dat zy voor eerst hun cours langs 't strand genomen
hadden, Z. ten O. ⅔ myl, tot aan eenen inhoek met groote
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losse klippen, vervolgende de zelve cours 1½ myl, tot aan een groote+1) zandbaai, die
+
[84a]
wel 1¼ myl lang was; daar de zee geweldig instortte,+ en dat met vlak strand na
+
oogenschyn, stond de zelve dagelyks grooter te werden, nademaal de zee, gelyk
1685.
zy zagen, het Land geduurig afnam. Nog, na 2 mylen verder gemarcheerd te hebben,
bevonden zy zich op een hoek met hooge Sand-duynen, en vlak strand, met laage
klippen, daar zy hoogte namen, en hadden de breedte van 30-43 min., en lengte van
37-25 min. Van daar nog een myl verder gemarcheerd zynde, alwaar de wal wat
meer om de Oost strekte, zagen eenen hoek van hen afleggen, na gissing 3½ myl,
die zich, zoo zy zien konden, eenigzins verder in zee strekte, en bevonden de wal
van de rivier af tot aan die plaats te loopen Z. ten O. ½ streek Oostelyker. De
Corporaal, nevens den Stiermans-maat mede te rugkomende, deden rapport, dat zy
de wal op 5 mylen, en verder, zoo wyd als zy zien konden, niet anders bevonden
hadden, dan klippen te zyn, en dus aan weerzyden onbequaam te wezen, om door
eenige Schepen aangedaan te werden. Hunne gegiste cours en verheid was Z. en N.
5 mylen. De behouden cours en verheid Z. 4 mylen.

Saturdag den 22 dito.
Saturdag den 22 dito. 's Morgens met den dag vertrokken wy weder hier van daan,
nemende onze cours te rug na onze oude rustplaats, daar wy den 19den dito van daan
waren vertrokken, die wy passeerden ontrent ten 9 uuren. Stelden van daar onzen
cours door de rivier voor eerst O.Z.O. ½ myl. Toen O. ten Z. ¼ myl, en Z.O. ⅓ myl,
op een hoek in gedagte rivier, daar wy goedvonden te blyven leggen, om van daar
eenig volk uyt te zenden, om 't oud pad van den Vaandrig+ Berg op te zoeken. De
gegiste cours en verheid O. ten Z. 3 graden Zuydelyker 3 mylen. De gegiste breedte +'t Pad van vaandrig Berg.
30-33 min., lengte van 37-36 min.; bevonden breedte 30-30 min. Gebeterde cours
en verheyd Oost 2 graden, Zuidelyker 3 mylen.

Sondag den 23 dito.
Sondag den 23 dito. 's Morgens zond de Ed. Heer Commandeur een Sergeant met
eenige manschap uyt, om de reden boven verhaald, die tegen den avond weer by ons
quamen, en rapporteerden, dat zy 't voorgedagte pad niet hadden konnen vinden.

Maandag den 24 dito.
Maandag den 24 dito. 's Morgens vertrokken wy van deze rustplaats, en stelden
onzen cours voor eerst een hoogte op O. ten Z., tot dat wy op een plaats quamen,
alwaar de kleene doorn-bosch-rivier zich met de groote doorn-bosch-rivier te zamen
voegd. Deze marcheerden wy met de zelve cours langs, tot in een bocht, alwaar wy
1) Er staat 86, in plaats van 84.
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+

bleven leggen. De Ed. Heer Commandeur zond ondertusschen weder+ eenig volk
uyt, om 't verhaald pad op te zoeken; die in den nacht weder quamen, en zeyden +1685.
+
[84b]
't zelve, met goede passagie daar na toe, gevonden te hebben. 't Gras was hier
redelyk; maar water waren wy genoodzaakt te graven. De gegiste cours en verheid
was deze dag O. ten Z. 4 graden, Zuydelyker 2 mylen. De gegiste breedte 30-32 min.
en lengte van 37-45 min.

Dynsdag den 25 dito.
Dynsdag den 25 dito. 's Morgens ten 7 uuren vertrokken wy van deze plaats, en
namen onzen cours N.O. myl. Van daar O. ten Z. 1¼ myl. Toen O.N.O. 1/20 myl,
als mede N. ten O. 1/20 myl; mitsgaders N.O. 1/20 myl. Van daar O.Z.O. myl, en
Z.O. myl, ook Z.Z.O. ¼ myl, alle langs en door de rivier. Hier vont de Ed. Heer
Commandeur goed de beesten te laten uytspannen, en op de naarmiddag verder te
marcheeren. Wy bleven hier om de schrikkelyke hitte, die wy op dezen dag hadden,
waar door menschen en beesten byna verflaauwden; weshalven ons genoodsaakt
vonden 't veete laten drinken, dewyl alhier water was. Ook om de hitte van den dag
wat te laten overgaan. Op de namiddag ten 4 uuren braken wy wederom op, om de
reyze te vervorderen, en stelden onzen cours Z.Z.O. ⅓ myl. Van daar Z.O. ten Z. ¼
myl, en O.Z.O. myl, alwaar wy quamen op het voorsz. pad van den Vaandrig Berg,
daar wy ons nedersloegen, zynde aan de zelve rivier gras, en water, 't welk wy graven
moesten, was hier redelyk. De cours, en verheid van dezen dag O. 5 graden
Zuydelyker 3 mylen, en de breedte van 30-31 min., en de lengte van 37-56½ min.

Woensdag den 26 dito.
Woensdag den 26 dito. Op den namiddag vertrokken wy van deze+ rustplaats, en met
+
eenen van de meergenoemde rivier, vervolgende 't voorsz pad, tot dat wy laat in
De laatste Modderkuil.
den avond quamen aan de laatste modderkuyl, die wij redelyk met water verzien
vonden. Hier bleven wy leggen, en lieten de beesten, die getrokken hadden, met
partyen drinken, dewyl voor 't gansch getal hier geen water was. De gegiste cours
en verheid Z. ten O. 3⅓ mylen; de gegiste breedte van 30-45 min., de lengte van
37-59 min.

Donderdag den 27 dito.
Donderdag den 27 dito. 's Morgens met het aanbreken van den+ dag vertrok een
+
Sergeant met 't meeste deel der beesten na Meerhofs Casteel, om de zelve
Meerhofs Kasteel.
onderweeg, daar nog water in de kuylen stond, te laten drinken. Ontrent ten 6½ uuren
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volgden wy met onzen treyn, en quamen ontrent ten 12½ uuren aan Meerhofs Casteel
voornoemt,+ alwaar wy wederom de beesten, die getrokken hadden, uyt-+1)
+

1685.
[85a]

+

1) Er staat 87, in plaats van 85.
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spanden, en het weynig water, dat wy hier in de Fonteyn vonden, lieten uytdrinken.
Ontrent ten 3 uuren na de middag spanden wy wederom andere beesten in, latende
de resterende voor uyt dryven, en vervolgden zoo voorts ons oud pad, tot dat wy met
zons ondergang aan de eerste modderkuylen by een quamen, aan de welke wy ons
ter nedersloegen, omtrent ¾ myl van de rustplaats, van waar wy den 26sten September
vertrokken zyn. Deze kuyl was redelyk van water voorzien, dog stinkende, en niet
zesdepart genoeg, om onze beesten daar mede te drenken. Wy lieten dezen avond
de beesten, die zeer verdorscht waren, yder na proportie zoo veel drinken, als 't
mogelyk was. De wegen, die wy op de uytreyze zeer moerassig, en onbequaam
hebben bevonden, waren nu t' eenemaal zonder water, en zoo uytgedroogd, als
steenen. De gegiste cours en verheid Z.Z.O. 4¾ mylen. De gegiste breedte 30-58
min.; lengte van 38-5 min.

Vrydag den 28 dito.
Vrydag den 28 dito. Bleven wy hier leggen. De Ed. Heer Commandeur liet deze
gedachte kuylen opgraven, en schoon maken. Ondertusschen wierden de beesten na
de andre kuylen gedreven, om zoo veel te drinken, als 't mogelyk was. Middelerwyl
wierd 'er gerezolveerd, om alle de beesten, behalven voor yder Kar en Wagen een
gespan, na de Olifants rivier te dryven, gelyk ook tegen den avond een Sergeant met
de zelve derwaards ging. Het water, 't welk ondertusschen weder in de kuyl gekomen
was, wierd aan de beesten, die wy nog by ons hadden, met bakken toegemeten,
konnende 't zelve geen emmer vol uytmaken.

Satur dag den 29 dito.
Satur dag den 29 dito. 's Morgens werd een Corporaal met eenige manschap
gecommandeerd, om de Schapen mede na de Oliphants rivier te dryven. Op de middag
wierd aan onze beesten weer een balie met water gegeven, en met eenen ingespannen
om 't over te zetten tot aan de Olifants rivier, en wy vertrokken van hier ten 2 uuren,
en quamen ten 5 uuren aan de hooge Kraal, alwaar wy eenige beesten vonden, die
den Sergeant had achtergelaten; de welken de Ed. Heer Commandeur het water, dat
hy in eenige flessen had, te drinken gaf, en na dat wy ontrent ¼ myl halte gehouden
hadden, vervolgden wy onze reyze, en, quamen alzoo 's nachts ten een uur aan de
Bakkeleyplaats,+ gelegen aan de Olifants rivier, alwaar wy onze voor uytgezondene+
+
beesten en schapen vonden. De gegiste cours en verheid Z.Z.O. 4 graaden
De Bakkelyplaats.
+
+
[85b]
Oostelyker 6 mylen. De gegiste breedte 31-18 min. De vertrouwde breedte 31-16
+
min.; de gebeterde cours en verheid Z.O. ten Z. 4 graden Zuydelyker 5¾ mylen,
1685.
lengte van 38-17 min.
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Sondag den 30 dito.
Sondag den 30 dito. Bleven wy hier leggen. De Ed. Heer Commandeur zond een
Kar, geladen met eenige vaten water, na de beesten, die wy agtergelaten hadden, om
de zelve te laten drinken, en was 't mogelyk, die herwaards aan te brengen; gelyk
ook geschiedde.

Maandag den 31 dito.
Maandag den 31 dito. Resolveerde de Ed. Heer Commandeur een Sergeant met 6
man, nevens den Stuurman, uit te zenden na den uitgang van de Olifants-rivier, en
met eenen te onderzoeken, of daar geen gelegenheid was, om met karren en wagens
derwaarts te komen, en vertrokken dus van ons 's namiddags ten 3 uuren daar na toe.

Dynsdag den 1 Januarii 1686.
+

Dynsdag den 1 Januarii 1686. Bleven wy nog alhier leggen, om den uytgezonden
+
Sergeant weder in te wagten.
1686.

Woensdag den 2 dito.
Woensdag den 2 dito. Op de namiddag ten 5 uuren, quam de Sergeant met zyn
byhebbende manschap weder te rug, en deden rapport, dat zy den 31sten passato de
rivier waren langs gemarcheerd ontrent 3⅓ myl, die zy aldaar met klippen en hooge
steyle wallen vonden, en waren 's anderendaags voort gemarcheerd, tot aan de mond
van deze rivier, de welke zy zeer wyd bevonden, en aan den uytgang der zelve+ was
+
een Eylandje, ontrent 100 roeden lang, met een zandig strand, en boven op
De Olifantsrivier
beschreven.
bewasschen met laag Kreupelbosch. Aan de Zuydzyde van 't voorsz Eylandje
scheen de rivier zeer breed, en diep, maar aan de West-kant van dat Eylandje was
zy met een groote zand-duyn bezet, die de zelve tot aan de Noorderwal tot ontrent
op 20 roeden schoot, alwaar de rivier met een grooten uytgang haar water in zee
quam te lossen; dog dit wierd 't elkens met den vloed zoo sterk weder opgedreven,
dat men bevond, tot zelfs 3 mylen boven deze rustplaats, ebbe en vloed in deze rivier
te gaan; 't welk veroorzaakt, dat men, volgens hun rapport, tot op 4 mylen van de
zeekant, al zout, en onbruykbaar water in deze rivier vind. Gras hadden zy van hier,
tot aan de zeekant niet gevonden; dierhalven onbequaam om met de beesten derwaards
te gaan. Hadden wyders bevonden de wal aldaar te strekken Z.Z.O. en N.N.W. tot
aan de overkant, ontrent een myl; alwaar de wal met een hoek in zee uytstak W.Z.W.,
en bevonden den uitgang+ van meergedagte rivier op de breedte van 31-3 min., en
lengte+ van 37-40½ min. Hun cours en verheid van deze plaats tot aan de zeekant +1686.
+
was W.N.W. 2 graaden, Noordelyker 8½ mylen.
[86a]
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Donderdag den 3 dito.
Donderdag den 3 dito. 's Morgens ten 6 uuren vertrokken wy van deze plaats, en
vervolgden ons oud pad, en na dat wy 2½ myl van de Bakkeley-plaats afwaren,
besloot de Ed. Heer Commandeur dat wy ons hier zouden ter nederslaan, zynde
ontrent ¼ myl van 't riviertje, dat wy den 20sten September gepasseert waren, ter
oorzaak
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van 't schoon gras, 't welk wy hier langs de rivier vonden. De gegiste cours Z.O. ten
O. De gegiste breedte 31-20 min. De lengte van 38-26½ min. De vertrouwde breedte
31-23 min. De behouden cours en verheid Z.O. ten O. 3 graaden, Zuidelyker 2⅔
mylen; behouden lengte van 38-26 min.

Vrydag den 4 dito.
Vrydag den 4 dito. 's Morgens ten 6 uuren vertrokken wy van deze rustplaats,
marcherende voor eerst door het bovengedagte riviertje, 't welk wy op de uitreize
met loopent water hadden bevonden, maar 't geen nu t'eenemaal droog was; en
vervolgden alzoo wederom ons oud pad tot ½ myl voorby onze rustplaats aan den+
Baviaansberg, daar wy ons ter nedersloegen, en gras vonden wy mede als boven +De Baviaansberg.
gedagt. De gegiste cours en verheid Z.O. 2 gr. Zuidelyker 3 mylen. De gegiste breedte
van 31-32 min. Lengte van 38-36 min. bevonden breedte van 31-30 min.

Saterdag den 5 dito.
Saterdag den 5 dito. Des naarmiddags ten 2 vertrokken wy van deze rustplaats,
nemende onzen cours naar de Doordrift, alwaar wy+ tegen den avont aanquamen.
+
Hier bleven wy leggen, en daar wiert besloten, om 's anderendaags over te
De Doordrift.
marcheren; waar toe dan een bequame plaats wiert uitgezogt, de diepte van ontrent
1½ voet water hebbende. De gegiste cours en verheid Z. 9 graaden Oostelyker 3
mylen; de gegiste breedte van 31-40 min. Lengte van 38-37 min. Vertrouwde breedte
van 31-41 min. Vertrouwde cours en verheid Z. ten O. 2 mylen.

Sondag den 6 dito.
Sondag den 6 dito. 's Morgens met het aanbreken van den dag zont de Ed. Heer
Commandeur een Sergeant met 4 karren en een party beesten voor uit na den
Dassenberg, om aldaar de fonteinen,+ die wy vreesden toegegroeit te zijn, op te
graven, en schoon te maaken. Op den namiddag ten 2 uuren volgde de Ed.
Commandeur met de resterende trein, en quam alzoo met des zons ondergans aan
den Dassenberg voorsz, daar wy den Sergeant vonden, en ons ter+ nedersloegen,
schoon gras en water vonden wy hier in overvloed. De gegiste cours en verheid
Z.W. ten Z. 2 graaden Westelyker 3⅛+ mylen. De gegiste breedte 31-46 min., en
lengte van 38-29 min.

+

De Daszenberg.

+

[86b]

+

1686.

Maandag den 7 dito.
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Maandag den 7 dito. Bleven wy hier leggen, om onze beesten met dit schoon gras
een weinig te laaten verquikken.

Dynsdag den 8 dito.
Dynsdag den 8 dito. 's Namiddags ten 1 uur braken wy op, en stelden onzen cours
na de brakke valey; verlieten ons oud pad, om dat het zelve zeer krom loopt, en
namen onzen cours Z. ten W. 7 graaden Westelyker, en quamen alzoo 's avonts ten
7 uuren in de+ brakke valey, alwaar wy 6 Olifanten vonden, die wy met schreeu+

De Brakke Valey en
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+

wen en schieten van daar joegen. Water vonden wy hier redelyk; maar gras sober.
De gegiste cours en verheid Z. ten W. 7 graaden Westelyker 4⅓ mylen, De gegiste +Olifanten hier ontmoet.
breedte 32-1 min., lengte van 38-24 min. De vertrouwde breedte van 31-59.
Behoudens cours en verheid Z.Z.W. 6 graaden Zuidelyker 4 mylen. De behouden
lengte van 38-23 min.

Woensdag den 9 dito.
Woensdag den 9 dito. 's Morgens vroeg zont de Ed. Heer Commandeur een Sergeant
na beneden, om te vernemen, of aldaar geen water was, dewyl hy besloten had om
de strand hier mede te visiteeren, die, na verloop van 2 of 3 uuren, weer te rug quam,
en berigt dede, dat hy op 1 myl weegs 3 kuilen met redelyk goed water gevonden
had; waar op wy 's namiddags ten 5 uuren derwaarts marcheerden. De gegiste cours
en verheid N.W. 5 graaden, Noordelyker 1 myl. De gegiste breedte van 31-56 min.,
en lengte van 38-2 min.

Donderdag den 10 dito.
Donderdag den 10 dito. 's Morgens met het aanbreken van den dag zont de Ed. Heer
Commandeur een Sergeant met eenige manschap na de zeekant, om te vernemen, of
daar eenige bequaamheid was, om derwaarts te komen; die tegen den middag
wederquam berigten, van na 3 mylen marcherens aan de zee geweest te zyn, maar
geen water gevonden te hebben, als op 1 myl weegs na by de zelve, alleenlyk om 30
of 40 beesten te konnen drenken. Ook mede, dat hy een Eland1) in zee had gezien;
waar op de Ed. Heer Commandeur besloot met 2 wagens, benevens de schuit, en
eenige manschap derwaarts te gaan; en vertrok, alzoo 's naarmiddags ten 1 uur, en,
na 4 mylen marcherens, quamen wy aan 't gedagte water, alwaar wy+ ons vaatwerk
vulden, dat ten dien einde mede genomen was, en gingen verder, totdat wy, na 1 +Komen aan de Zeekant.
uur marcherens, aan de zeekant quamen,+ daar wy kampeerden. De gegiste cours en
+
1686.
verheid N.W. 6 graaden,+ Westelyker 2⅔ mylen. De gegiste breedte 31-49 min.,
+
en lengte van 38-9½ min.
[87a]

Vrydag den 11 dito.
Vrydag den 11 dito. 's Morgens met mooi weer, bragten het schuitjen+ in zee, om de
+
baay ontrent het eilandje bovengedagt af te looden, en bevonden tusschen het
Vinden een baay en eiland.
Zuideinde en de vaste wal 2 of 3 vadem water, en aldaar is een zandstrandje, bequaam
om met een schuit af en aan te vaaren. Het eiland is langs heenen met klippen bezet.

1) Lees: eiland.
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Benoorden het eiland en de vaste wal voorsz, ontrent een gooteling-schoot van de
meergemelde wal, is 6 of 7 vadem water, zandgrond met kleine steentjens. Een schoot
weegs verder, alwaar men
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de rivier of valey regt inziet, was 8, 9, en 10 vadem water, de grond fyn zand onder
met schelpen. Het gedagte eiland legt meest O. en W. Tusschen het zelve en de vaste
wal is een gat, maar onbequaam, alzoo het zelve vol blinde en uitstekende klippen
legt.
De bevonden breedte van 31-45 min., de behouden cours en verheid N.W. 4
graaden, Noordelyker 3⅓ mylen, zoo dat wy 4 min. Zuidelyker waren, als wy gegist
hadden. Behouden de lengte van 38-9½ min.

Saturdag den 12 dito.
Saturdag den 12 dito. 's Morgens vroeg ordonneerde de Ed. Heer Commandeur een
Sergeant, den Stierman, en eenige manschap, om van hier Noordelyker aan, tot aan
de Olifants Rivier, de strand te visiteeren. Van des gelyken ook den Stiermans-maat,
om zulks om de Zuyd te doen, die dan van hier vertrokken, om te verrichten, 't geen
bevolen was, waarvan de Stiermans-maat tegen den avond wederquam, en rapport
dede, dat hy Z.Z.O. myl de wal schor en met klippen bevonden had. Toen was
hun cours Z. ten O. 2 mylen, en bevonden aldaar een vlak en zandig strand, tot dat
zy dwers voor een valey, de zee-koejen-valey, na de zee-koejen, die men 'er in vind,
genaamd, quamen, alwaar zy ook hooge zand-duynen vonden. De cours van Z. ten
O. nog 2 mylen gevorderd hebbende, hadden zy bevonden het land met een bocht
inwaards te loopen, zynde zandstrand. Voorsz bocht ten eynde zagen zy een rif van
klippen, strekkende ontrent ½ myl N.W. in zee, en na zyn oordeel bequaam, om des
noods, een gemeen Vaartuyg onder 't zelve te konnen bergen, en voor den Zuyden
wind t'eenemaal bevryd te zyn; dog vermits het dyzig weder had hy geen hoogte
konnen nemen.

Sondag den 13 dito.
Sondag den 13 dito. Bleven wy hier noch leggen, om den Sergeant en den Stierman
in te wagten, die tegen den avond wederquam, en+ berigtte aan de Olifants-rivier
geweest te zyn, zynde hun cours+ voor eerst geweest N.W. 2½ mylen langs strand, +[87b]
die zy zandig vonden. De zelve cours een myl vervolgende bevonden de wal schor +1686.
en klippig, tot wel op 20 roeden in zee. Toen was hun cours N.N.W. 1¼ myl,
passeerden een groote inbocht: dog onbequaam, zynde zandig en klippig.
Voortgaande, quamen zy aan een rif met gebroken klippen, strekkende zich N. ten
W. ontrent ½ myl in zee, en agter 't zelve een inbogt als een halve maan, lang ⅔ myl,
aan de overkant mede voorzien van een rif, dat zich eenigzins in zee strekte, en
vorder+ rondom zandstrand was. Dierhalven door hen bequaam geoordeelt om 'er
een schip in te konnen bergen, leggende op de breedte van 31-28 min., en lengte +En Inbogt hier bequaam om
'er een schip in te bergen.
van 37-56 min. Van daar was hun cours
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N.N.W. ⅔ myl langs zandstrand. Toen N. ten W. ⅔ myl tot aan een hoek met groote
hooge klippen. Van hier N.N.W. 3 mylen de wal langs heenen zeer hoog, styl, en
klippig; en quamen aan den hoek van de Olifants-rivier, van welke zy dien eygen
avont weer te rug gingen, tot dat zy zich eindelyk 's avonts ten 11 uuren daar
nedersloegen; en quamen dus by ons, gelyk voorzegt is. Hunne gegiste cours en
verheid van hier tot aan de Olifants-rivier voorsz N.W. 5 graaden Noordelyker 13
mylen.

Maandag den 14 dito.
Maandag den 14 dito. Tegens den middag braken wy op, en marcheerden weder te
rug na onzen trein; daar komende, wiert alles klaar gemaakt, om gezamentlyk te
vertrekken, 't welk aldus geschiedde, en quamen tegen den avond op onzen rustplaats
van den 9den, daar wy ons ter nedersloegen.

Dynsdag den 15 dito.
Dynsdag den 15 dito. 's Middags vertrokken wy van de brakke valey naar de
Olifantsjagt; stelden onzen cours Z.O. ten Z. en quamen 's avonts ten 6 uuren daar,
alwaar wy kampeerden, en hadden verscheide ontmoetingen met de Olifanten gehad;
't welk nog alles wel afgeloopen was. De gegiste cours en verheid Z.O. ten Z. 2⅔
mylen. De gegiste breedte van 32-6 min., en lengte van 38-31 min. Vertrouwde cours
en verheid Z.O. 5 graaden, Oostelyker 2 mylen, vertrouwde breedte van 32-4 min.

Woensdag den 16 dito.
+

Woensdag den 16 dito. Ten 6 uuren vertrokken wy van de Olifants-jacht, en stelden
onzen cours langs ons oud pad, tot dat wy aan een valey met water quamen, alwaar +De Olifantsjagt.
de Ed. Heer Commandeur een halte maakte, om de beesten wat te laaten rusten, en
's namiddags weder te vertrekken; dog ziende, dat de zelve het niet zouden konnen+
+
uythouden, vont goed aldaar te vernachten.
1686
+
De gegiste cours en verheid Z.O. ten O. 1½ myl. De gegiste breedte 32-7 min. en
+
lengte van 38-34 min. De vertrouwde breedte 32-8 min. De gebeterde cours en
[88a]
verheid Z.O. ten O. 4 graden. Zuydelyker 1½ myl, behoudende de lengte van 38-34
min.

Donderdag den 17 dito.
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Donderdag den 17 dito. Ten 6 uuren vertrokken wy van deze rustplaats, en vervolgden
ons oud pad, tot dat wy ten 11 uuren quamen+ op de rustplaats, Doolhofs-Hoek
genaamd, daar wy ons ter nedersloegen. Water en gras was hier nog redelyk. De +Doolhofshoek.
gegiste cours en verheid Z.O. ½ streek Oostelyker 3 myl. De gegiste breedte van
42-19 min., en lengte van 38-45 min. De vertrouwde breedte 32-15 min., behoudende
de lengte van 38-48 min. De gebeterde cours en verheid Z.O. 2 graden, Oostelyker
3⅛ myl.

Vrydag den 18 dito.
Vrydag den 18 dito. 's Morgens ten 6½ uuren vertrokken wy van
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de voorsz. rustplaats, vervolgden ons oud pad, en passeerden onder weeg de rustplaats,
daar wy den 9 September passato gelegen hadden, en quamen zoo eyndelyk in de
kleene Olifants Rivier, alwaar+ wy campeerden, om dat de Kraalen van Capitein
Goenjema hier dicht ontrent waren, die tegen den avond melk en schaapen bragten+ +De kleine Olifantsrivier.
om te verruilen. Het water, dat in de kuilen stont, en 't gras, was hier nog redelyk. +Ruilen schaapen enz. van
De gegiste cours en verheid Z. 6 graaden, Oostelyker 3⅓ mylen. De gegiste breedte Capitein Goenjema.
32-28½ min., de lengte van 38-50 min. Behouden breedte van 32-27 min. De
gebeterde cours en verheid Z. ten O. 3 graaden, Zuidelyker 3⅓ mylen, behoudende
de lengte van 38-50 min.

Saterdag den 19 dito.
Saterdag den 19 dito. 's Morgens quamen de meeste van de Goenjema's Hottentots
wederom by den Ed. Heer Commandeur, en alzoo de oude Goenjeman overleden
was, waar over zy meest alle nog rouw+ droegen, 't welk bestond in 't afscheeren van
hun hair1), verzogten zy, dat de Soon in zyn plaats mocht gesteld werden, 't welk +Rouw der Hottentots.
geschiedde; waar over zy den Ed. Heer Commandeur hertelyk bedankten. Op de
namiddag ten 2½ uuren zyn wy van hier vertrokken na een oude rustplaats, de
jakhalskloof genaamd, daar wy tegen den avond+ ons nedersloegen. Water en gras
+
was hier genoeg. De gegiste cours en verheid Zuyden een graad Oostelyker 1
De Jakhalskloof.
myl. De gegiste breedte 32-34 min., behoudende de lengte van 38-51 min. De
vertrouwde breedte van 32-33 min.

Sondag den 20 dito.
Sondag den 20 dito. 's Middags vertrokken wy van de bovenstaande+ rustplaats na
+
[86b]
de Elands-Kraal, daar wy ontrent ten 6 uuren campeerden.+ Onze gegiste cours
+
+
De Elandskraal.
en verheid Zuyden 4¼ graden Westelyker 1 11/12 myl. De gegiste breedte 32-39
+
min. en lengte van 38-50 min.
1686.

Maandag den 21 dito.
Maandag den 21 dito. 's Morgens ten 6 uuren vertrokken wy van de Elands-Kraal,
en vervolgden ons oud pad na de Rhinocer-Kraal,+ welke wy ontrent ten 10 uuren
+
passeerden, en toen zoo voorts na de berg-rivier, aan welke wy ons ontrent 's
De Rhinocerkraal.
namiddags ten 3 uuren ter+ nedersloegen. De gegiste cours en verheyd zynde 4 graden
+
Westelyker 5¾ myl, de gegiste breedte 32-59 min., en lengte van 38-53 min.
De Bergrivier.

1) Een merkwaardig gegeven! Cf. Kolbe, Op. cit. II. 161.
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Dynsdag den 22 dito.
Dynsdag den 22 dito. 's Namiddags ten 3 uuren marcheerden wy over de Berg-Rivier,
en met eenen na de plaats, de vleermuys genaamd,+ mede aan de voorsz. Berg-rivier
+
leggende. Daar wy camDe Vleermuis.
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peerden. De gegiste cours en verheid Z.Z.O. 1 11/12 myl. De gegiste breedte 33-4
min., en lengte van 38-57 min.

Woensdag den 23 dito.
Woensdag den 23 dito. 's Morgens ten 8 uuren vertrokken wy van de voornoemde
rustplaats, en stelden onzen cours om de Z.W. na Riebeeks-Casteel, latende de
Honigbergen aan onze linkerhand ontrent een myl weegs van ons afleggen; en quamen
's namiddags ten+ 2 uuren aan de West-zyde van Riebeeks-Casteel, onder het zelve.
Onze gemarcheerde weg was niet anders dan vol zandige heuvels. Water en gras +Riebeeks-Kasteel.
was hier nog redelyk.
De gegiste cours en verheid Z. ten W. ½ streek Westelyker 5 mylen. De gegiste
breedte van 33-23 min., en lengte van 38-50 min. bevonden breedte van 33-21 min.,
behoudende lengte van 38-50 min. De behouden cours en verheid Z.Z.W. 2 graden
Zuydelyker 4½ mylen.

Donderdag den 24 dito.
Donderdag den 24 dito. 's Morgens ten 6½ uuren vertrokken wy van Riebeeks-kasteel,
en stelden onzen cours langs den berg Z.Z.O. myl. Van daar langs een riviertje Z.
½ myl. Van daar Z.Z.W. 1⅓ myl langs het zelve, alwaar wy weer op ons oud pad
quamen, en vervolgden+ het zelve tot onder den Paardenberg, alwaar wy ons aan een
spruitje met water ter nedersloegen. Alhier op een hoogte peilden wy den Tafelberg +De Paardenberg.
Z.Z.W. van ons. De gegiste cours en verheid Z.W. 4 graaden Westelyker 4 mylen.
De gegiste breedte van 33-37 min., en lengte van 38-45 min., de bevonden breedte
van 33-41 min., en de lengte van 38-42½ min.; behouden cours en verheid Z.W. ten
W. 5 graaden, Zuidelyker 5¼ mylen.

Vrydag den 25 dito.
+

Vrydag den 25 dito. 's Morgens met mistig weder vertrokken wy1)+ deze rustplaats,
+
1686.
en vervolgden ons oud pad, en na ½ myl marcheerens,+ passeerden wy de
+
[89a]
doorn-kraal en naderhand quamen wy aan de Mosselbanksrivier, alwaar wy ten
+
De Doornen
10 uuren voormiddags onze beesten uitspanden, en 's namiddags ten 2 uuren
Mosselbanksrivier.
+
2)
vertrokken wy weder, om van daar na Bommels-hoek (zynde een van de
+
Compagniesposten) ons te begeven, waar by wy toen vernachteden.
Bommelshoek.
De gegiste cours en verheid Z.W. ten Z. een graad Zuidelyker 5 6/7 myl. De gegiste
breedte van 33-59, en lengte van 38-25 min.
1) Het woord ‘van’ is uitgevallen.
2) Compagniesposten waar vee gehouden werd waren: 't Bockenhock aan de Houtbaai, de
Boereboomen, ook aan de Houtbaai, de Koornschuur (Grote Schuur), Jan Bommelshoeck,
de SteenbercH, de Rietvallei en de Kyckuyt. D. 19 Aug. en 20 Des. 1677.
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Saterdag den 26 dito.
Saterdag den 26 dito. Vertrok de Ed. Heer Commandeur met eenig gezelschap voor
uyt naar der Kaap de Goede Hoop, en ordon-
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Plaat 9
Blz. 210
Gesigt van de Compagnies Post, genaamt de Rietvalleij.
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neerde de Karren en Wagens te volgen, die daar 's namiddags ten 5 uuren mede
quamen te arriveeren, en waar mede deze togt een einde nam.1)

1) D. 26 Jan. 1686 vermeldt, dat er bericht kwam dat de Kommandeur op de terugreis was en
kort daarna ‘kwam Sijn E. heden omtrent 11 uiren voormiddag seer onverwagt in goede
gesontheyt (God lof) met sijn soon en 3 à 4 van sijn bijhebbende volckeren te paard ons in
't casteel verrasschen’. Des middags kwamen de karren en wagens aan, ‘medebrengende een
gevangen Hottentot van de Cammesonse natie dewelcke hare landpalen van de Buffelrivier
tot aan de Groote rivier Vegeti Magni uytstrecken; hij schijnt een schrander man, en goede
kennis van die landstreek te hebben, waarom hem d'E. Heer Commandeur sooveel mogelijck
in de Duytsche taal laat onderwijsen en op de Hollandsche wijse kleeden, om van sijn land
volkomen kennisse te krijgen.’
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Bijlage.
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Bijlage. G.F. Wreede's Hottentotse Woordelijst.
Eenige Hottentotse
Woorden. Needertuyts1).
Vrede maeken

Hottentottica Lingua.

Vocabula aliquot
Hottentottica Latine.

Samsam of â

Pacem facere

Een Castel of fort

Fort

Castellum seu
munimentum

Land

Gamkamma

Terra

Gras

Tkâ

Gramen

1) Sic.
Over de auteur van bovenstaande Hottentotse Woordelijst, de eerste die, voorzover bekend,
ooit gemaakt is van de taal der Koi-Khoin, en die tot voorbeeld diende voor J.W. de
Grevenbroeck, kan het volgende worden meegedeeld: ‘Int Jaar 1659 is pr tschip de Gecroonde
Leeuw als adelborst alhier verschenen seecker student uyt bruynswycker landt geboortich
en genaemt Georgius Fred[er]icus Wreeden de welcke int begin van zyn voors. arrivement
alhier leersame lust tot deser Hottentoosen tale becomen hebbende, sich in deselve seer
geoeffent en nu soodanigh daer in toegenomen heeft, dat hy niet alleen de Comp. soo nu als
dan met vertaelen goede diensten is comen te doen maer heeft hem ooek nu onderwonden
een vocabulaer off compendium soo hy 't noemt behelsende de Nederduytse & Hottentoose
taele (die hy voor eerst met Griexe letters exprimeert op 't Pampier te brengen,) welck werck
hy als nu UEEd. hier nevens Reverentie comt dediceren met vertrouwen dat soo wanneer
UEEd. sulcx voor goet en dienstich achten tselve alsdan door den druck wel sullen laten
gemeen maecken en eenige Exemplaren daer van herwaerts aensenden.’ Kol. Arch. No. 3976.
Kommandeur en Raad naar patria. 21 Nov. 1663. Heren XVII antwoordden 29 April 1664
naar de Kaap dat Wreede's compendium ontvangen was en gedrukt; dat met deze of anders
de volgende vloot de toezending zou geschieden; dat Wreede beloond zou worden met een
geschenk van 100 Rijxdaalders en bevordering tot assistent of sergeant, ‘niettegenstaande’
schreven ze, ‘wy het daer voor houden dat het voor de Comp.e veel dienstiger sal wesen dat
d'inwoonders aldaer onse dan wy hare tale leren en waertoe het by ul. moet werden aengeleyt.’
Wreede's lijst in druk heb ik niet gevonden. - We zagen reeds hoe hij in 1660 met Danckaert
op landtocht ging. 3 Febr. 1665 ging de assistent Wreede met 7 man per de Pimpel naar de
Martin Vaez eilanden om er een post te vestigen; tussen 18 en 20 Maart zag men de kale
rotsachtige eilanden, waar men niet kon landen. Men zag ook de kust van Brazilië. 19 Mei
1665 was de Pimpel onverrichterzake in de Tafelbaai terug, en vertrok daarna met Wreede
naar Mauritius. Het opperhoofd aldaar, Jacobus van Nieuland, was op 27 Mei aan een beroerte
gestorven; Wreede werd zijn opvolger. D. 10 Nov. 1666 vermeldt klachten uit Mauritius, en
uit D. 27 Febr. 1668 blijkt dat Wreede aan de Kaap terug was als afgezet Opperhoofd van
Mauritius. Hij wist recht te verkrijgen en eind April 1669 (D. 30 April) was hij als
Onderkoopman Opperhoofd aan de Saldanhabaai, en zomer 1669 (D. 8 en 15 Junie) werd
hij Kommandeur van Mauritius. D. 9 Des. 1669 bracht hetjacht ‘de Voerman’ goede berichten
over Wreede's werk. Maar op 14 Des. 1672 (D.i.d.) bracht de hoeker ‘de Goutvincq’ het
nieuws van Wreede's dood. 29 Febr. 1672 was hij in een zelfgebouwde boot, die hij ‘de
Vrede’ gedoopt had, op verkenning. De boot sloeg om, Wreede verdronk; de vijf man, die
mee in de boot waren, konden zich redden.
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Batavice.
Schaepen

Hottentottice.
Goudie

Latine.
Oues

Ossen

Dwiessa

Boues

Koeyen

Goies

Vaccae

Kalueren

Thona

Vituli

Paarden

Hackwa

Equi

Leevv

TGamma

Leo

Tyger

tgwassou

Tigris

Wolf1)

thouqua

Lupus

Harte beesten2)

thammas

Dura animalia2)

Bonte bocken

trougos

Hirci maculosi3)

Een rynoster

tnabba

Rhinoceros

Olifanten

twoba

Elephas

tyger bos catten

tkarou

Felis sylvestris

Zeekoeyen

tkouw

Vacca marina4)

Elanden

tkanna

Alce

Jackhalsen

tensie

Genus Simiarum5), ut
videtur

Steenbocken

sehagoudema

Capricornus

Hasen

toa

Lepus6)+
+

[P.3.]

Yservarkens

ghoukou

Genus porcorum7)

Holland varkens

haghgou

porci hollandici

Ryst

ghoume

Oryza

taruw of

koorn

kaâ Frumentum

1)
2)
2)
3)
4)

Met de wolf wordt in Zuid-Afrika de hyena bedoeld.
Een vermakelike fout! Lees: ‘cervi.’
Een vermakelike fout! Lees: ‘cervi.’
Bont is als ‘gevlekt’ opgevat.
Letterlik vertaald; lees ‘hippopotami.’ O.F. Mentzel, Beschreibung des... Afrikanischen
Vorgebirges der Guten Hofnung... Glogau, 1787, II, S. 68 maakt zich vrolik over het woord
zeekoe. ‘Inzwischen aber ist es doch höchstbewündernswürdig, dasz gedachte Einwohner
noch niemahlen ein anderes Geslecht unter ihnen, nehmlich einen See-Ochsen entdeckt
haben.’
5) Het Hollands is weer niet begrepen; lees ‘thoes’.
6) De vertaler heeft ‘Hasen’ als enkelvoud beschouwd.
7) Niet een soort varken, maar het stekelvarken, is bedoeld. Lees: ‘hystrix.’
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Batavice.
Brood

Hottentottice.
bree1)

Latine.
Panis

Wijn

drief2)

Vinum

Regen

tonkie

Pluuia

Wind

toya

Ventus

Donder en blixem

kaouw

Tonitru et fulgur

Riuier of Water

kamma

Fluuius vel aqua

een schip

tkomme

Nauis

Wagen

kroy3)

Currus

Maan

tGa

Luna

Son

Sorrie

Sol

Starre

kuanehou

Stella

doncker Naght

thoughou

Obscura nox

Slaepen

quee

Dormire

een Man

Zohee

Vir

Vrouvv

Zoohees

Mulier

Jongens

Gona

Pueri

Meisies

Gois

Puellae

Ogen

moe

Oculi

Neus

ture

Nasus

Mont

kamqua

Os

Ooren

nouw

Aures

Hooft

biqua

Caput

Armen

onequa

Brachia

Beenen

nonqua

Pedes

gomma

Venter

+

de Buyk
+

[P.4.]

de Bille

toia

clunis

de Schamelheyt

tga

Inguina

de Ballen

Kearra

Callus4)

1) Dapper (Op. cit. p. 652) vermeldt dat de Hottentotten zeiden: ‘Hottentot brokwa’, wat
betekende: geef Hottentot een brok brood. Zou bree het Engelse ‘bread’ zijn?
2) Zou dit niet het woord ‘druif’ zijn? Wijn leerden de Hottentotten kennen door de Europeanen.
3) Zo doet dit woord sterk denken aan ‘krui’ wagen. Wagens waren de Hottentotten vreemd,
maar bij de bouw van het Fort hebben ze van kruiwagens druk gebruik zien maken.
4) Testiculi.
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Batavice.
de tong

Hottentottice.
tamma

Latine.
Lingua

de vingens1)

Ouna

Digiti

de voeten

iqua

Pedes

de pramme

semme

....2)

Melk

brô

Lac

Boter

unwie

Butyrum

Backelyen of oorlog

agou

....3)

Dood

Koo

Mors4)

Bomen

ay

Tympana5)

Potten

soû

Ollae

kannen

backkerie

Canthari

Drincken

Kaá

Bibere

Eten

ou

Edere

staan

maâ

Stare

Sitten

nouw

Sedere

Leggen

Kobie

Iacere

Loopen of gaan

Koie

Currere seu ire.

vallen

quinga

Cadere

hair

ou

Crinis

Hottentotsche Taal,
gebruyckelick by de
Natien, op en omtrent de
Caab de goude6) Hoop.

H O T T E N T O T T I C E . Hottentottica lingua, qua
illae nationes utuntur, quae
in & circa Caput Bonae
Spei habitant.

Batavice.

Latine.

den Man

k'quique

Vir

een Vrouvv

k'quiquis

Mulier

een Jongetie

koo

Filius

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Lees: ‘vingers.’
Het Hollands werd niet begrepen en daarom geen Latijn gegeven; lees: ‘mammae.’
Evenzo, lees: ‘bellare.’
Het adjectief ‘mortuus’ zal hier wel moeten staan.
De vertaler heeft bomen met trommen verward. Lees: ‘arbores.’
Sic!
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een dagter6)

kos

Filia

6) Sic!
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Batavice.
een getrouvvd Man

Hottentottice.
quleheis

Latine.
Maritus

een getrovvde Vrouvv

tieheis

Uxor, Marita

het hooft

biquäan

Caput

het hajir

nucquäan

Crinis

de oogen

mon

Oculi

de neus

qui

Nasus

de mond

quamqua

Os

den baard

nomba

Barba

de Kin

ganna

mentum

de strot

domma

iugulum

de hals

qu'aö

collum

de borst

ouk'á

pertus

d' armen

öá

brachia

de handen

omma

manus

de Vingeren en teenden1)

oucqua

digiti in manibus de
pedibus

de nagelen

clo'

ungues

de buyck

chomma

venter

de vrovvelyke1)
schamelheyt

qu'äou

membrum muliebre

de mannetlycke1) dito

chá

membrum virile

de dito getuygen2)

chra

testiculi

de billen

Saun

clunus

de dyen

Kalou

....

de knie

qua

genua

de beenen

tietsa

ossa, crura

de voeten

Y

pedes

het hart

qu'au

Cor

het net

houw

Diaphragma

de darmen

quinqua

intestina

1)
1)
1)
2)

Sic.
Sic.
Sic.
Zie Wdb. d. Ned. Taal, IV, kol. 1860, i.v. ‘getuig’.
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de long

chanon

pulmo

de leuer

qu'ein

iecur

den donder

quô

tonitru

Water

kamma

aqua
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Batavice.
de Zee

Hottentottice.
houry

Latine.
mare

het Land

qu'au

terra

de Zon

soré

Sol

de Maan

k'châ

Luna

de Sterren

t'en houw

Stellae

Regen

touquy

pluvia

den Olefand1)

Chöa

Elephas

een Leeuvv

Chamma

Leo

een renoceros

Nabba

Rhinoceros

een tyger

Choassouw

Tigris

een Wolff

Ouck'ha

Lupus

een Yser varcken

Ouwäa

genus porcorum1)

een paard

hacqua

equus

een buffel of Stier

qu'Arahó

bos maior

beesten int' gemeen

hory

bestiae in genere

een Draag Os

heechóo

bos gestans onus

een Koey

hoos

Vacca

een Kalff

nona

Vitulus

een lam

chauna

agnus

een Schaap

hoedie

Ouis

een varcken

hacquou

porcus

een berg

k'koe

mons

een grote vlakte

k'käa

....

een riuier

k'â

fluuius

visch

k'auw

piscis

een huys

k'omma

domus

een regerend heer

k'koeqaé

Princeps seu Dominus
regnans

Klederen

Nomma

Vestes

een hoed

Kabba

pileus

1) Sic.
1) Sic.
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de Hottentotsche Nation1) quena
in 't general1)
Svvarte vremte Nation1)

Chobona

Natio Hottentottica in
genere
Nigrae nationes extraneae

1) Sic.
1) Sic.
1) Sic.
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Batavice.
Duytsche Natie

Hottentottice.
Honquecqua

Latine.
Natio Germanica

Schepen

deu komma

naues

Vaartuygen

non naquäas

nauiculae

de Duyvel

Gam'ouna

Diabolus

een Bavian1)

Chöachamma

genus Simiarum

een Wagen

Kroying2)

Currus

Rys

K'ony

oryza

Coorn

blee

frumentum

een Vogel Struys

ammy

struthio

een harte beest

K'kamma

durum animal3)

een Eland

K'chamma

Alce

een Buffel

t'Aouvv

Bos syluestris

een jeus Bock1)

t'chó

Caper

een tyger Boskat

K'loe

tygris syluestris

een Jackhals

Kenlêe

genus animalisAfricani

een Hond

Likanäa

Canis

een Kat

choaa

felis

een das

K'on

meles seu taxusi4)

een Muskeljaat Kat

k'ouvv

felis muschata

een rode wilde Kat

k'ha

felis syluestris

een stuck Canon

Kaey k'habou

tormentum

een Snaphaan

K'habou

latro5)

een koget1)

K'haboukory

....

buskruyt

K'habo clou

pulvis tormentarius

Bomen

bi inquäa

tympana6)

Hout

equa

lignum

1)
2)
3)
1)
4)
5)
1)
6)

Sic.
Zie de noot op bl. 217.
Lees: ‘cervus’.
Sic.
?
Weer is het Hollands niet begrepen door de vertaler.
Sic.
Idem.
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Koper

Nonnemou

cuprum7)

Yser

Kaukourie

....

Klippen

Yqua

rupes, scopuli

7) Lees: ‘aes’.
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Batavice.
Klouen van Bergen

Hottentottice.
a'ouvv

Latine.
fissurae montium

geuogelte

k'annequa

volucres

een Nord-Kaper1)

't'chaka

genus auium, ut videtur2)

een zee Leeuw

Acomma

Leo marinus

een rob

houtéé

genus piscis marini3)

een haas

k'öá

Lepus

een Steenbock

k'goeda

Capricornus

een reebock

säá

Capreolus

een Klipspringer

k'gogëe

Dama

een Esel

quácha7)

Asinus

wilde bocken

quonqua

capri sylvestres

een Zeekoey

châ auw

vacca marina5)

een schildpad

Ceregou

testudo maior

een mol

habá

talpa

een Muys

houri

mus

een ratt

touta ogly

glis, forex

een Vlige1)

hyhara

musca

een luys

kousst

pediculus

een vlovy1)

Eychêe

pulex

een sprinckhaan

cheytêe

locusta

een vogel, flamink6)
genaemt

Naukalêe

anis, Flaminck dicta

een gans

k'goá4)

anser

een Enduogel

Ducatore

anas

een Swalwe1)

Sosobó

hirundo

een patrys

Chamgry

genus auis peregrinae

2)
1)
3)
7)
5)
1)
1)
6)
4)
1)

De vertaler was er zelf al niet zeker van of zijn vertaling van een walvis goed was.
Sic.
Zo komt de rob als vis te boek.
Het woord quagga, ook voor een soort antilope gebruikt. Vgl. hierboven bl. 47.
Letterlike vertaling. Lees: ‘hippopotamus.’
Sic.
Sic.
Flamingo.
Is het Hottentots soms een klanknabootsing?
Sic.
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een korhaan

k'hackary4)

idem

een fasant

quáqua4)

anis phasiana

honderen1)

k'houckakeney4)

gallinae

4)
4)
4)
1)

Is het Hottentots soms een klanknabootsing?
Is het Hottentots soms een klanknabootsing?
Is het Hottentots soms een klanknabootsing?
Sic.
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Batavice.
duyven

Hottentottice.
k'quêê

Latine.
columbae

een mier eter

k'ehou

....

een pauw

k'chôa

pauo

een swangere Vrouw

k'choin quisquis

mulier grauida

baren

öá

parere

de Baermoeder

k'chô

vterus

groeyen

k'ayse

crescere

erst1) gebooren Kind

kamkonn

primogenitus

een oud man

didaque

senex

een oude vrouw

didaquis

vetula

eeten

onge

edere

drincken

k'á

bibere

leggen

k'quee

iacére

Slapen

k'komma

dormire

Wacker werden

k'chey

euigilare

gaan

k'on

ire

uytgaan

k'qua

exire

horen

k'nom

audire

sien

k'mon

videre

Slaan

doussy

pulsare, verberare

kwetsen dat het blodt1)

ouw

ita comprimere, ut sanguis
emanet

genesen

k'ta

recuperare sanitatem

een Vrouw beslapen

queequa

tem1) habere cum muliere

vechten

k'auw

pugnare

Vreden macken

onchougou

pacem facere

doodslaan

doucham

occidere

leuen

k'quoniaba

viuere

steruen

k'ó

mori

blixem

meny au

fulgur

1) Sic.
1) Sic.
1) Sic.
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hagel en Sneeuw

k'choy

grando & nix

een

k'qui

unum

twee

k'kam

duo

drie

k'ouna

tria
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Batavice.
vier

Hottentottice.
hacka

Latine.
quatuor

vyff

kro

quinque

ses

nanni

sex

seuen

honcko

septem

agt

k'hyssi

octo

negen

k'geessi

novem

thien

guissi

decem

Verder getal is by haar niet
bekent.

Plures numeri huic genti
noti non sunt.
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Peter Kolbe's Hottentotse Woordelijst saamgesteld door Jan Willem
de Grevenbroeck.1)
Vocabula aliqua
Hottentottica Latina.

Hottentotsche woorden in Hottentotsche woorden in
de Hottentotsche taal.
de Duitsche taal.

1) Peter Kolbe spreekt (Op. cit. I p. 249) over de aan Ludolf gezonden woorden. ‘Door dien
deze dwalingen nu ingeslopen en de kentekens van de slagen vergeten zyn, zoo hebbe goed
gevonden, by dezelve nog de gene, die ik nog meer in myne aantekeningen vind, daar by te
doen, en ze den Lezer van het Alphabet mede te delen, en wel zoo, dat ik my na den eersten
letter van het Latyn meen te schikken, en het Hottentotsche daar tegen over te zetten; en waar
hier en daar een slag daar by komt, zal ik denzelven met een teken of accent te kennen geven
en de Duitsche vertaling daarnevens voegen, zoo als volgt.’ Dan geeft hij van p. 429-435 de
hierboven medegedeelde lijst. Hij zegt echter niet dat hij De Grevenbroeck's lijst gebruikte
en alleen een andere volgorde koos. Dit blijkt uit Valentijn, (Op. cit. V. II. p. 106) die zegt:
‘Ik heb een Latynsch Tractaat van den Secretaris Grevenbroek gezien, die de moeite genomen
had, om zeer breed en fraai niet alleen over hunne zeden en gewoonten, maar ook over hunne
taal te schryven, gelyk hy my dat op Stellenbosch in 't jaar 1705 heeft laaten doorlezen ....
Ook hebbe verder, om een beter denkbeeld van deze wonderlyke Taal der Hottentots te
geven, deze navolgende woorden van hen aangeteekent.’ Hij houdt deze indeling: ‘Naamen
der Dieren, Naamen van eenige Vogels, Naamen van eenige Visschen, [waarbij een walvis,
zeeleeuw, zeerob, zeekoe en land-schildpad een plaats vinden!] de deelen van een Mensch,
Andre zaaken in 't gemeyn, Hunne Verba.’ Valentijn heeft zich vergist bij het overschrijven
van de woorden voor ‘een Hottentot, een Swart, of een Indiaan, een Hollander,’ slaat over:
‘Loop weg, Kom hier, Horen, Knorhaan, de Vingers en Teenen, een Heer, Fort, een Luis,
Oud worden.’
Daarentegen raakte Kolbe in de war bij de woorden die Valentijn aldus geeft: ‘Kamma
Komma, een Schip, of Water-huis.’ ‘Nonnaquas, een schikker, of bereider van iets.’
En hij laat weg: ‘Mutze, groeten.’
‘Khourrou, de opperste God.’
‘Somsoma, spook.’
Jan Willem de Grevenbroeck (Graevenbrouckius) was in 1684 Secretaris van de Raad van
Politie en vestigde zich in 1694 als Burger. Hij komt voor in Adam Tas' dagboek. In Journal
Historique du Voyage fait au Cap de Bonne-Espérance Par Feu M.l' Abbé de la Caille ...
Paris, MDCCLXIII, p. 157 wordt vermeld: ‘M. Grevenbrock, Secrétaire du Conseil de Justice
au Cap dans le commencement de ce siècle, homme extraordinaire, avoit fait quelques
recherches sur les moeurs & coutumes des Hottentots: après sa mort ses papiers furent remis
à Kolbe, qui les compila sans discernement & sans jugement, à ce que disent unanimement
les gens d'ici les plus sensés, & nommément M. le Gouverneur, M. Grand-Pré & M. Dessin.’
Kolbe, Op. cit. I. bl. 500, noemt hem ‘een man van byzondere bequaamheid, verstand, en
wetenschap, die verscheide voorname Ambassadeurs, en eindelyk hier ook de Illustre
Compagnie als Secretaris Politicq heeft gedient, my door zyn Annotatien geleert heeft, welke
hy insgelyks gedurende zyn verblyf alhier van de Hottentotten gemaakt heeft...’ Hij kende
volgens zijn eigen meedeling Italië; in 1673 zag hij in Latium in het vlakke veld, rechts van
de Flaminiese weg uit Toscane komend, niet ver van Civita Vecchia, verpestende
uitdampingen; na zijn vertrek uit Rome was op die plek aardbeving geweest. 22 Jan. 1684
was De Grevenbroeck op het schip de Maas van Kamer Rotterdam uitgevaren. Ook was hij
te Madrid geweest. Hij kan niet velen van zijn tijdgenoten prijzen, maar is dankbaar jegens
Van Rheede, Van Goens, Van Beveren, Daniel Heinsius (oud lid van de Raad van Justitie
te Batavia) en Paets, die hij ‘trouwe beoordeelaars mijner daden’ noemt.
In het schip ‘de Purmer’ ging hij naar Indië en keerde terug in het schip ‘de Eenhoorn’. 7
Mei 1685 vergezelde hij Van Goens naar Indië. Hij wenste zijn leven als rustig burger te
eindigen; hij schrijft: ‘Na verscheiden streken doorreisd te hebben, terwijl ik thans een
hemelstreek bewoon waar ik uw tegenvoeter ben, en mij tevreden houd met een burger
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Abi

Hebba Atze

Loop weg

Accede

Hach-Atze

Kom hier.

Agnus

Chauna

een Lam

Alce

t

een Elandsdier

kanna of t kumma

begrafenis, hoop ik dat deze vreemde aarde na mijn dood licht op mij drukken zal, daar ik
haar niet zwaar ben geweest.’
Een kopie van De Grevenbroeck's studie, 121 bladzijden in klein kwarto groot, maar vrij
dicht schrift bevattend, bevond zich in de Sunderlandboekerij, in het paleis bewoond door
de Hertog van Marlborough Bij veiling van de boekerij in 1882 werd de Heer C.A. Fairbridge
eigenaar van de kopie, die hij ten geschenke gaf aan de South African Public Library te
Kaapstad. De studie is in briefvorm, vermoedelik, in 1695, geschreven aan een Amsterdams
predikant.
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Vocabula aliqua
Hottentottica Latina.
Anas

Hottentotsche woorden in Hottentotsche woorden in
de Hottentotsche taal.
de Duitsche taal.
Ducatóre
een Eend

Anser

Kg ou

een Gans

Aqua & omneliquidum

Kamma

Water of andere vloeibare
stoffe als wijn, bier.

Arbores

Büng uaá,1) s. Aỹ

Bomen

Asinus

Qũ aiha

een Ezel

Audire

Kñoum

Horen

Aures

Nouw

de Ooren

Avis Africana

K oekãri

een Vogel genaamt
Knorhaan

Avis Phasiana

Quaqua

een Faisant

Baculus

Kirri

een Stok

Balaena, s. Cete

t' kakã

een Walvis of Noordkaper

Barba

Nombhã

de Baard

1) Valentijn schrijft: ‘Punqua-a.’

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686

227
Vocabula aliqua
Hottentottica Latina.
Bestiae in genere

Hottentotsche woorden in Hottentotsche woorden in
de Hottentotsche taal.
de Duitsche taal.
Horri
Beesten, alle Dieren in 't
gemeen

Bibere

Kãá

Drinken

Bombarda

Kñ abou

een Handbus

Bos

Durié- sá, s. Bubaã

een Os

Bos silvestris

Qu'

een Buffel

Bos bellicosus

Taõ uwo

een Stierom te vechten

Bos gestans onus

Hek káo

een last dragende Os

Brachia

Oũâ, s. Ouneqũ

de Armen

Butyrum

Oũnwie

Boter

Cadere

Quien ha

Vallen

Canis marinus

Höutée

een Zee-hond of Robbe

Canis

Lik anée

een Hond

Caper

T'chou

Araho

een Geite-bok

Capreolus

Sa'ã

een Rê-bok

Capricornus

Kãouda s.
Schochok dema

een Steen-bok

Capri silvestres in genere Quoũq a

Wilde bokken zonder
onderscheid

Cantharus

Bakk erie

een Kan

Caput

Bik ua

het Hoofd

Capitaneus

Kõuque ua1)

een Kapitein

Cervus

T'k amma

een Hert

Clunes

Toja s. Saũn

de Aars-billen

Collum

Q aö

de Hals

Columba

Kõuquil

een Duif

Concumbere uxori

Quek uachei

een Vrouw beslapen

Cor

Qũau

het Hart

Crinis

Nũqua an

het Hair

Cras

Anthúri

Morgen

Crescere

Kãyse

Wassen

Cuprum

Nonnemou

Koper

1) Valentijn geeft ‘Hoe quequa, een Kapiteyn.’
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Currus

Kroy

een Wagen, Rad-werk, een
kar
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Vocabula aliqua
Hottentottica Latina.
Commilito

Hottentotsche woorden in Hottentotsche woorden in
de Hottentotsche taal.
de Duitsche taal.
Tỹkaa
een Metgezel

Confrater

X sui

een Medebroeder

Currere s. ire

Kojé

Lopen of gaan

Comestor formicarum1)

Kĩhou

een Mieren-eeter

Dama

K oyes2)

een Gans

Dens

Kõu

een Tand

Deus

Tik uoá

God

Diabolus

Cham-õuna3)

De Duivel

Digiti manuum & pedum

Ouc ua

de Vingers en Teenen

Diaphragma

Hõüw4)

Hertevlies

Dominus

Suri

een Heer

Domus

'omma

het Huis

Dormire

omquee

Slapen

Dominicatio

Agou5)

Zmijten of slaan

Edere

Ouge

Eeten

Elephas

Twoba, s. Choä

een Elefant

Equus

Hacqua

een Paard

Evigilare

K chey

Opwaken

Exire

K uou

Uitgaan

Felis

Choãä

een Kat

Felis moschata

Kouwõö

een Muskes-kat of
Chievet-kat

Felis silvertris rubra

Kh â

een rode wilde Kat

Felis tygridem aemulans

t karou, s. t klou

een Tyger-boskat

Ferrum

Koũkuri

Yzer

Filolus6)

Kóô

een Zoontje

Filia

Kõ

een Dochter

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Letterlike vertaling.
Valentijn geeft: ‘Kgauw, een Gans.’
Valentijn geeft: ‘Dangoh, ook Damoh, of Chana-oena, de Duyvel.’
Valentijn geeft: ‘Hoi-iw.’
Valentijn geeft: ‘Agoe, een slag.’
Sic.
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Vocabula aliqua
Hottentottica Latina.
Fissurae montanae

Hottentotsche woorden in Hottentotsche woorden in
de Hottentotsche taal.
de Duitsche taal.
Aõuob
Berg-dalen1)

Fluvius

Kãmmo

Vlietend Water

Frumentum

Blee

Koorn of Tarw of Garst

Fulgur

Mehỹan

de Blixem

Gallina

Kõukekerey

een Hen

Genua

Qũâ

de Knien

Glis vel Sorex

Touto-oghy

een Rot

Globus missilis

K'haboukory

een Kogel

Gramen

Tĩkâ

het Gras

Grands vel Nix

T'koy

Hagel of Zneeuw

Gratulari

Tikk amma

Iemand geluk wenschen

Hic

Hebba

Hier of daar

Hircus maculosus

Trougos

een gevlakte Bok

Hirundo

Sosobo

een Zwaluw

Hodie

Hethuri

Heden

Hydrix

Ghoukõu

een Eegel2)

Jacere

Kõbi, s. k quá

Leggen3)

Jecur

Qu'eĩn

de Lever

Ire

Ko u

Gaan

Intestina

Qũ inqua

de Ingewanden

Jugulum

Domma

de Keel of strot

Inguina

Tỹa

het Schaam-deel

Lac

Bro, melius Bi

Melk

Lac Serorum

Rhosghibi

Botermelk

Leo

Chamma

een Leeuw

Leo marinus

Acõmma

een Zee-Leeuw

Lepus

Kõa, s. Tõa

een Haas

Lignum

Hequá

het Hout

Lingua

Tamma

de Tong

1) Valentijn geeft: ‘een Berg-klove.’
2) Valentijn voegt er bij: ‘of Yzer Verken.’
3) Valentijn geeft: ‘Kohi, of k-q ue,’.
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Locusta

Cheytée

een Springhaan

Luna

Tchâ

de Maan
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Vocabula aliqua
Hottentottica Latina.
Lupus

Hottentotsche woorden in Hottentotsche woorden in
de Hottentotsche taal.
de Duitsche taal.
Tõu va
een Wolf

Mammae

Samme

de Borsten

Manus

Omma

de Hand

Mare

Burry

de Zee

Maritus

Qũiebes

een getrouwt Man

Marita s. uxor

Tiebeis

een getrouwde Vrouw

Melis

Kõu1)

een Das

Membrum virile

Châ

het Mannelijk lid

Mentum

Channa

de Kin

Mors

Rhôo

de Dood

Mori

k hro

Sterven

Mons

K hu

een Berg

Muccinium

Schj'ou

een Neusdoek

Mulier

Zobée, s. K viquis

een Vrouw

Mulier gravida

Kehomkqviquio

een zwangere Vrouw

Munimentum

Fort

een Vesting is een Duitsch
woord

Mus

Houri

een Muis

Musca

Bilara

een Vlieg

Nasus

Thurée, aliis Qũoi

de Neus

Navis

Heukomme

een Schip

Navicula

Nonna uas

een Vaartuig

Nequam

Kõetsire2)

een gruwelyk Scheldwoord

Nox obscura

Thoũkou

een donkere Nacht

Natio Hottentottica

Q ena

de Hottentotsche Natien

Natio nigra extranea

Chobonae

de zwarte Natien

Natio Germanica

Kõuqueaque

De Blanken of Duitschers

Occidere

Doucham

Doodslaan

Oculus

Mu

een Oog

Olla

Soü

een aarde Pot

1) Valentijn geeft ‘Kgoyes.’
2) Valentijn geeft: ‘Koetsrie, een deugeniet.’
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Vocabula aliqua
Hottentottica Latina.
Oryza

Hottentotsche woorden in Hottentotsche woorden in
de Hottentotsche taal.
de Duitsche taal.
't k oume
Rys

Os

Kõamqua

de Mond

Ossa vel crura

Th ietsa1)

de Beenderen

Ovis

Gh oudie2)

een Schaap

Pacem inire

Ouchougou Sam-Sam

Vrede maken

Pallium

Kros

Schaapsvel, waarmede zy
zich dekken

Panis

Brée

Brood, komt van het
Duitsch

Parere

õüa

Baren

Pater

Io3)

de Vader

Pavo

K hou

een Pauw

Pectus

Ouk ua

de Borst

Pediculus

Hh oussi

een Luis

non ua

de Enkels4)

Pes

itqua, s. yi

de Voeten

Perdrix

Kh amgry

een Patrijs

Phoenocopterus

Naukalle

de Vogel Flamingos

Pileus

Kabba

een Hoed

Piscis

tk äum

een Vis

Pluvia

onk ui

de Regen

Porcus

Hakoũ

een Zwijn

Princeps

K ouque

een Regent

Primogenitus

Kamkõun

een eerst gebore Kind

Puer

Gonã

een Jongetje

Puella

Gõis

een Meisje

Pugillare

Kãuw

Vechten, worstelen

Pulex

Hythé5)

een Vloo

Pulmo

Chanon

de Long

1)
2)
3)
4)
5)

Valentijn geeft: ‘de beenen’.
Valentijn geeft ‘Ghoedie.’
Valentijn geeft ‘Bo, een Vader.’
Valentijn geeft ‘Nonqua, de Schenkel.’
Valentijn geeft: ‘Heythle, of Hyqua.’
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Pulvis pyrius

Tk áuoklou

Buskruid

Rhinoceros

Tûabba, s. Nabba

een Neushoorn
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Vocabula aliqua
Hottentottica Latina.
Regio

Hottentotsche woorden in Hottentotsche woorden in
de Hottentotsche taal.
de Duitsche taal.
Qũoũ
het Land of Landschap

Rupes, s. Scopulus

Héiqua, s. Hyqua

een Steen, Rots

Salve

Mutze-Atze

Weest gegroet

Sauciare

Oũjo

Bloed gaande maken

Sanare

Ka

Genezen

Sedere

Nöuw

Zitten

Senescere

Dida Atze

Oud worden

Senex

Dida ue

een oud Man of Vrouw

Simiae genus

Chõ akãmma

een Baviaan

Sol

Sorré vel Sorri

de Zon

Stare

Mäá

Staan

Stella

Kũanehou vel tk enhouw een Ster

Struthio

Ammi

een Struisvogel

Stultire

Tuâtz Dacha

Gek of dol zyn

Talpa

Habba

een Mol

Terra

Cãmk amma

de Aarde

Testudo major

Tscheregõu

een Schildpad

Testiculi

k hra

de Zaadballen

Tigris

T uassouw, s. k vussomo

een Tyger

Tonitru

Qũaouw

de Donder

Tormentum

Kayquabou

een Stuk1)

Torrens

K' akarrou

een Watervloed2)

Vacca

Gojes

een Koe

Vacca marina

Tk'ouw, s. Châ-kh ouw

een Zee-koe

Vallis

tk aâ

een groot Dal

Venter

Chomma

de Buik

Veni huc

Hebba Ha

Kom hier

Ventus

Toya

de Wind

Verberare

Doùssi

Slaan

Vestis

Nomma

een Kleed

1) Valentijn geeft: ‘een Kanon, een stuk Geschut.’
2) Valentijnt geeft: ‘K-akarroe, een Beek.’
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Vetula

Didaquis

een oude Vrouw
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Vocabula aliqua
Hottentottica Latina.
Videre

Hottentotsche woorden in Hottentotsche woorden in
de Hottentotsche taal.
de Duitsche taal.
Zien
K ou, s. K u

Vide hic1)

Muatze

Zie hier

Vinum

Driefbi2)

Wyn

Vir

Qũoique

een Man

Vitulus

Thona s. Nonna

een Kalf

Vivere

Qũañiaba

Leven

Ungues

Kloy

de Klaauwen

Volucres

Kãnniquà3)

het Gevleugelde

Uterus

Tk chou4)

de Baarmoeder

Vulpes

Keûlée

een Vos

Vulpes Africanus

T kensie

een Jakhals

Vulva

Qũ'ãou

de Vrouwelykheid

HOTTENTOTSCHE TELWOORDEN.
Unum

Q'kui

Een

Duo

K'kam

Twee

Tres

K ouna

Drie

Quatuor

Hakka5)

Vier

Quinque

Kóro

Vyf

Sex

Nanni

Zes

Septem

Honko

Zeven

Octo

Kh yssi

Acht

Novem

K hessi

Negen

Decem

Gyssi

Tien

1)
2)
3)
4)
5)

Letterlike vertaling. Lees: ‘ecce.’
Letterlik dus: ‘druif-melk.’
Valentijn geeft ‘Kaoniqaa, Vogels, in 't gemeen.’
Valentijn geeft: ‘Tkhoe’.
Valentijn geeft: ‘Hoka, of Hokka.’
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Naamregister.
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Naamregister.
A.
ACCABY, 85, 86, 87, 92.
ACE, 172.
ADJE, 141.
ADRIAENS, (Mariken) 139.
AERNHEM, 37.
AFRICA, AFRIKA, 3, 4, 5, 12, 27, 32, 33, 36, 37, 39, 66, 69. Zie ook Z.-Afrika.
AGOADA (Aguado) DE SAMBRAS,(de São Braz) 5.
AGUADA DE SALHANHA, 8.
AGVADO SALDAMO, 8.
AGULHA, 7.
AGULHAS, (Kaap) 11, 135, 136.
AKEMBIE, 57, 62, 63.
ALMEIDA, (Francisco d'-) 8.
ALOMBADAS DAS ARCAS, 136.
ALOMBADO DAS PEDRAS, 130.
AMAQUA, Amaquas, Anomaquas, 77, 135, 149, 150, 151, 274. Zie ook Namaqua.
AMAQUASLAND, 139. Zie ook Namaqualand.
AMBROSIUS, (Frederick - van Bergen) 66.
AMSTEL, (de) 25, 119.
AMSTERDAM, 4, 9, 11, 25, 28, 29, 37, 54, 58, 120, 159, 226.
ANGOLA, 27, 29.
ANGRA, zie op Pequena, Voltas.
ANNE, (St. - Kercke) 25.
ANTHEUNIS, (St.) 45, 46, 62.
ANTONGILBAAI, 117.
ARENTZEN,(Gijsbrecht - van Bommel) 37.
ASIA, 5.
ASSANG, 141.
ASSE, (Jan van - van Brussel) 45, 47, 62.
ATELEUTETON, 136.
ATTAQUA, 128.
ATWA, 187.
AUTOHOEMAO, 13.

B.
BAAI, (de) 8, 40. [Tafelbaai]. Zie ook Bay, Baya.
BAAI FALSO, 26, 37. Zie ook Bay Fals.
BABIAANSPLECQ, 120.
BAERSRIVIER, 119.
BAKKELEYPLAATS, 134, 159, 161, 203, 204.
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BALY, 140.
BANCHEM, (Martinus van) 134.
BANTAM, 13, 140.
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BANTAM, (de) 152.
BAPTIST, (Jan - van Frankfort) 42, 45, 46, 64.
BARROS, (João de -) 5, 8.
BARTELSZ, (Jan - van Steenbergen) 64.
BATAVIA, 12, 30, 129, 133, 140, 141, 226.
BATLAPIN, 62.
BAVIAANSBERG, 158, 205.
BAX, (Joan - gen.t van Herentals) 134.
BAY FALS, [Valsbaai, Baai Falso] 20, 36.
BAY S. HELENA, 8, 12.
BAYA DE SALDANHA, 12.
BEETSJOEANEN, 62, 147.
BEMMEL, 25.
BERBER, 14.
BERGEN, 66.
BERGH, (Olof) 135, 136, 152, 174, 201, 202.
BERGH-FONTEYN, 135.
BERGHVALLEY, 120.
BERGRIVIER, (de) 43, 44, 135, 136, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 188, 209.
BERGRIVIER [Berghrivier], (de Grote) 29, 30, 32, 37, 49, 61.
BERGRIVIER, (de Kleine) 49, 61, 63, 65, 68, 111, 113, 117, 119, 146.
BERGRIVIERS DOORDRIFT, (= de drie huyskens) 146.
BERGVOLK, zie Sonqua.
BERLIJN, 144.
BEUKEREN, (Gerrit) 32.
BEVEREN, (Van) 32.
BIELEFELDT, 114, 122.
BIL, (de) [Leeuwenberg] 11.
BIMA, 140.
BISENTÉ, 45.
BITTELMAYER, (Jurgen) 25.
BLAEUWEN HULCK, 141.
BLAIZE, (St.) 5.
BLANK, (Jan) 10.
BLAZIUS, (H.) 5.
BLOCXBERG, 49, 60, 61, 63.
BOANG, 141.
BOCKENHOCK, (het) 210.
BODE, (de) 132, 133.
BOEREBOOMEN, (de) 210.
BOEREN, 187.
BOESMANS, 5, 13, 14, 15, 42, 123, 128, 142, 148, 157, 163. Zie ook Sonqua.
BOMMEL, 37.
BOMMELSHOEK, (Jan) 210.
BONGAAIS tractaat, 140.
BOOM, (Hendricx) 25, 28.
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BOON, (Sivert Jans) 129, 130, 132, 133.
BOONS eylandt, 130.
BORGHORST, (Jakob) 122, 129.
BOSBERGEN, 26.
BOSHEUVEL, 26, 121.
BOSMAN, (Anthony) 114.
BOTH, (Pieter) 6.
BOTRIVIER, Boter rivier, Botter rivier, [Butyrosum], 136.
BRACKE RIVIER, 61, 63, 67.
BRAKKE VALEY, 154, 155, 205.
BRASIL, Brazilië, 14, 215.
BREE-RIVIER, [Latum flumen] 136.
BREITENBACH, (Conraad van) 128.
BREITENBACH RIVIER, 128.
BRESILIANEN, 14.
BRIQUA, (Bryckje, Brygoudys) 62.
BROCHTROP, (Joost) 114.
BROERS, (Carel - van Stockholm) 40.
BRUNSWIJK, 215.
BRUSSEL, 45, 47, 62.
BRUYDEGOM, 128.
BUCK, (Ds. Symon de) 117.
BUFFELSRIVIER, 183, 196, 211.
BUSHMEN, 5.
BUSSY, 141.
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BUTUA, 27, 43.
BUTYROSUM, 136.

C. (Zie ook onder K).
CAAP zie CABO, Agulhas, St. Blaize, Falso (Vals), Negro.
CAAPMAN, 28, 29, 33, 35, 38, 39, 41, 62, 121.
CABO DE BOA ESPERANçA, Cabo de Boa Esperance, Cabo de Bon Esperance,
Cabo de Bona Esperance, Cabo de Bona Sperance, Cap de Bonne Esperance,
Capo bon Esperance, (Caap de Bonne Esperance, Caap de Goede Hoop, Caap
der Goede Hoop, de Caep) 4, 6, 8, 9, 10, 24, 26, 35, 47, 48, 54-57, 59, 67, 70,
115, 117, 120, 128, 135, 139, 140, 144, 183, 225.
CAEPSE SCHORBERGLANT, 120.
CAILLE, (Abbé de la) 225.
CAMPHUYS, (Joan) 141.
CAPE COPPER MINING COMPANY, 182.
CAPPAR, 141.
CARABINGA, 69.
CARRE MANGA RURU, 141.
CARRE ROUPA, 141.
CASTEEL, (Meerhoff) 51, 60. Zie ook Meerhoff's Kasteel.
CASTEEL, (Riebeeck) 60, 61. Zie ook Riebeeck's Kasteel.
CATHARINA, (Sancta) 5.
CATTIBOU, 55.
CEULEN, 43.
CEYLON, 139.
CHAIHANTIMA, 39.
CHAINOUQUA, 39, 40, 42, 116, 121.
CHARIGURINA, Chariguriqua, 31, 32, 35, 38, 63, 66, 75-79, 86, 87, 92, 95, 102,
104, 107, 117, 118.
CHIERA, 14.
CHOBONA, Choboqua, 37, 38, 41, 63, 64, 93, 115.
CHORO, Choromet, 29, 65.
CINGALEZEN, 139.
CIVITA VECCHIA, 226.
CLAAS, 126, 134, 148.
CLAPMUS, 43.
CLAPMUSBERGH, 29.
CLEYHEUVEL, 120.
CLEYNE CAPITEYN, 134.
CLEYNE LEEUWENBERG, 20.
CLEYNE RIVIER, 128.
CLOOFF, (de) 29, 30.
CLOOFF VAN DE OLIPHANTS REVIER, 117.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686

COCHOQUA, 25, 33-40, 62, 63, 65, 107, 114, 119, 133, 134, 142.
CODIA OESSIM, 141.
COMPAGNIESTUIN, 13.
COOPMAN, 126, 134.
COPPENHAGEN, 42, 45, 46.
CORNELIA, 8, 12.
CORNELISZ, (Pieter - van Langesondt) 40, 157.
CORNELISZ,(Wouter - Mostert) 28, 29.
CORTADO, 43.
COSNITS, 43, 47, 62.
COUPER, (J.) 140.
CRAIN BISSER, 141.
CRAIN LAMBEENGY, 141.
CRAIN LINQUES, 141.
CRETSER, (Cornelis de) 64, 65, 69, 71.
CROESE [Cruse],(Hieronimus - van Bielefeldt) 114, 122, 128, 134, 142.
CROSSOY, 77.
CRUDOP, (Hendrick) 134.
CRUYBAERT [Cruyssaert], 36, 64.
CRUYTHOFF, (Pieter - van Lin) 36, 45-52, 58, 62, 73, 76, 77, 80, 86, 87, 90,
92-98, 101, 105-111, 113, 115, 118.
CUMISSA, 65.
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D.
DAIN BENGALE, zie Mangala.
DAIN MANGALA, 140, 141.
DAIN MANJAMPA, 141.
DAIN MATOEDIE, 141.
DAM, (de) 11.
DANCKAERT, (Jan - van Nynoven) 42-45, 59, 215.
DANTZIGH, 37.
DAPPER, (O.) 4, 11, 13, 14, 19, 20, 25, 29, 33, 35, 39, 40, 62, 73, 121, 217.
DAS, (Klaes) 121.
DASSENBERG, 144, 155, 205.
DASSENBERGEN, (de) 44.
DASSENEILAND, 12, 26, 70, 120, 121, 129, 136.
DASSEN-FONTEYN, 135.
DAVAGUL, 43.
DELFT, 62.
DEMTAA, 121.
DESSIN, (J.N. van) 225.
DIAMANDT- ENDE PEERLBERGH, 29, 32, 43.
DIAS, (Bartolomeu) 130.
DICKOOP, 69.
DIEDEN, (Willem van) 132.
DIEMERMEER, 120.
DIEPE RIVIER, 145.
DIKNAVEL, 69, 77.
DIKKE KAPITEIN, 14, 43.
DIRCKSE, (Gerrit) 10, 11.
DIRCX, (Poulus) 25.
DOES, (Frank van der) 4, 14.
DOLCE, (R.) 136.
DOLPHY, (Rivier) 123, 127.
DOMAN, (Anthony) 44, 45.
DONCKEMAN, 46, 54, 55.
DOOLHOFSHOEK, 153, 208.
DOORDRIFT (Oliphantsrivier), 156, 157, 205.
DOORDRIFT van de 3 huisjens, 146.
DOORNBOSCHRIVIER, 136, 166, 199, 200.
DOORNBOSCHRIVIER, (de Groote) 165, 190, 201.
DOORNBOSCHRIVIER, (de Kleine) 164, 201.
DOORNKRAAL, (de) 143, 144, 210.
DORDRECHT, 18, 139.
DORHAGEN, (Johannes - van Gronou) 42, 43, 45, 46, 62, 64, 66, 68, 77, 89, 105,
114, 115.
DRAEYBOOM, (den) 44.
DRESDEN, 19, 43.
DUITS, [Duyts, Diets] 65, 122, 211, 225.
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DUIVELSBERG, 11.
DULCKEN, 25.
DUYNHOOP, 17, 35.
DUYNKES, 20, 24.
DUYTSMAN, 56, 57.

E.
EENHOORN, (de) 226.
EERSTE RIVIER, 122, 136.
ELANDSKRAAL, 151, 209.
ELBERTSZ, (Jochem) 28, 37.
ELISABET, (Loots St.) 12.
ELISABETH, (Ilha) 12.
ELISABETH, (Lisla d') 8.
ELST VAN BLESKENSGRAAF (O.J. van der) 139.
ENGELAND, Engelsen, Engels, 4, 13, 33, 54, 183, 217.
EPS, (David van) 28.
ESSELSTEIN'S BAAI, 128.
EUROPA, Europeanen, Europees, 20, 26, 64, 134, 157, 158, 196, 217.
EVA, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 62, 117.
EVERAERT, (Pieter - van Cruyssaert) 36, 64.
EYCOUQUA, 42.
EYN, 191.
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F.
FAESBENGER, (Hans Pietersz.) 28.
FAIRBRIDGE, 226.
FALSO, (Caap) 21.
FITO, 141.
FLAMINIESE WEG, 226.
FLESH POINT, 7.
FONTEIN, (de Koele) 180.
FORT [de Goede Hoope], 4, 11, 12, 14, 15, 17, 23, 25-28, 30, 32, 33, 36, 39-44,
46, 62, 65-67, 113, 117, 119, 121, 122, 139, 217.
FOUSTEN, (Arnolt) 25.
FRANCKEN, (Jan - van Aernhem) 37.
FRANKFORT, [Francofurtum] 20, 25, 42, 45, 46.
FRANS, Fransen, 12, 41, 55, 56, 120, 142.
FRISIUS, (Andries) 35.

G.
GABBEMA, (Abraham) 28, 31.
GAKING, 29.
GALE, 65.
GAMA, (Vasco da) 5, 8, 132.
GARMA, 65.
GELEYNSZEN, (Wollebrant) 10.
GEVELBERGEN, (de) 26.
GIERS, (Elias) 28.
GLOGAU, 216.
GOEBOE, 40.
GOEDE HOOP(E), zie Caap, Fort, Kasteel.
GOEDE HOOP, (Jacht de) 12.
GOEDE HOOP, (Plaats de) 162.
GOENJEMA, 209.
GOENJEMAN, (de Oude) 209.
GOENS, (Rijckloff van) 14, 27, 38, 119, 120, 226.
GOENSBERGH, (Van) 119.
GOEREMAN, 148.
GOGOSOA, 13, 38, 43, 121.
GONNOMOA, [Gonnema, Ngonnomoa], 25, 33, 37, 62-64, 121, 122, 127, 133,
134, 142, 159.
GORACHOUQUA, [Gorachauna] 29, 35, 38, 64.
GORDON, 58, 159.
GORINGHAIKONA, 13, 29, 35, 121.
GORINGHAIQUA, [Goringhaina] 13, 29, 35, 38, 39, 62.
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GOSKE, [Ysbrant] 128, 150, 173.
GOTHENBORG, 25, 152.
GOUDDUINEN, 3.
GOUDRIVIER, 3.
GOURITZ, 7.
GOUTVINCK, (de) 216.
GOYER, (Pieter de) 14.
GRAEVENBROECK [Grevenbroeck] (Jan Willem de), 18, 20, 215, 225, 226.
GRAND-PRÉ, 225.
GRASPLEYN, (de) 135.
GRAVENHAGE, ('s) 10, 28, 36, 43, 44, 65, 121, 183.
GREGRIQUA [Griqua] 62, 149, 157, 159-161, 175.
GREGRIQUA VALEY, 153.
GRESNICH, (Harman Ernst - van Utrecht) 28, 45, 46, 49.
GRIEKS, 215.
GRIMBERGEN, (Gillis) 114.
GROENE KLOOF, 135.
GROENEVELD, 25.
GRONOU, 42, 45, 46, 62, 114.
GROOT GAT, (het) 147.
GROOTTE CLOOF, (de) 70.
GROTE BERGRIVIER, [zie ook Bergrivier] 49, 63, 65, 68, 69, 117, 119.
GROTE SCHUUR, 26.
GRUNDEL, (de) 129, 131, 133.
GRUNDELBAAI, (de) 133.
GRUNDELBOCHT, (de) 133.
GUERRE,(Jonas de la) 114, 116, 117, 122.
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H.
HABY, 172, 177, 185, 186.
HAEGHMAN, (de) 132.
HAERLEM, (Nieuw) 9, 10, 13.
HAGENS, (Hendrick - van Lochem) 64, 66, 114.
HAMBURG, 40.
HANS VAN NEURENBERG, 46, 51.
HANSZ, (Pieter - van Nijmegen) 43.
HAREMOE, 118.
HARRAMOE, 172.
HARRU, 134.
HARRY [Herry] 13-25, 27-29, 33, 36, 38, 42, 121.
HARTHOVEN, (Pieter - van Ceulen) 43, 114.
HAVRE DE GRâCE, 114.
HAYEN EYLANDT, 136.
HEEMSKERCK, (Jacob van) 6.
HEERESTRAAT, (de) 120.
HEINSIUS, (Daniël) 226.
HELENA, (Bay S.) 8, 12, 65, 132, 146.
HELENA, (Sancta) 8.
HELENA NOVA, (St.) 133.
HELM, (Pieter v.d.) 10.
HENDRICX, (Hendrick), 25, 28.
HENDRICXS, (Jan - de Vries van Leeuwarden) 64.
HERWAERDEN, (Jan van) 31-36.
HESSEQUA, 40, 121, 122, 175.
HESSEQUASGEBERGTE, 157.
HEYBINGHA, 46.
HINDOE, 16.
HOESUM, 25, 28.
HOFMAN, (Laurens) 66, 99.
HOLLAND, Hollanders, Hollands, 4, 13, 14, 24-26, 29, 30, 32, 40, 46, 121, 123,
137, 139, 156, 187, 188, 211, 218, 221.
HOLLANDSE RIETBEECQ, 30.
HOLLANDSE THUYN, 25.
HOLLE RIVIER, (de) 145.
HOMECK, (Rudolph) 114.
HOND, (De Wakkeren) 4.
HONDIUS, (Jodocus) 4.
HONIGBERGEN [Honingbergen], 146, 147, 210.
HONNIMA, [Gonnomoa] 133.
HOOFD VAN DE LEEUW, 11.
HOOGE BOOMENVALEY, 156.
HOOGE HEUVEL, (de) 144.
HOOGE KLOOF, (de) 136.
HOOGE KRAAL, (de) 141, 162.
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HOORN, (Pieter van) 119.
HOORN CORAAL, 135.
HOTTENTOTS HOLLAND, 26, 37, 41, 122, 127, 128, 136.
HOTTENTOTTEN, Hottentots, [Hottento, Ottento] 4, 5, 10, 11, 13, 14, 18, 19,
21-23, 25, 26, 28-33, 35-37, 39, 40, 42, 43, 48-50, 53-55, 57, 62-64, 69, 71, 76,
80-83, 94, 95, 99, 104, 115, 119, 120, 122-126, 128, 129, 132-134, 140, 142-144,
147, 148, 155, 157-160, 163, 165-167, 169, 171, 172, 175, 176, 183, 185-188,
190-195, 209, 211, 215, 217, 222, 225.
HOUTBAAI, (de) 10, 26.
HOUT DEN BUL, 120.
HOUTEBEEN, 121, 172.
HOUTVALLEY, 25.
HOVEN, 28.
HOYLANT, 128.
HUYBRECHTSZ, (Mathijs - van Ouerkerk) 45, 46, 60.
HUYBRECHTSZ, (Symon) 18.
HUYTJENS, (Willem) 10.

I.
ILHA CORNELIA, 12.
ILHA ELIZABETH, 12.
ILHAS SECAS, 65, 130.
INDIË, 28, 119, 139, 152, 226.
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INDISCH, 17.
IONROS, 65.
ISLA DE CORNELIA, 8.
ITALIË, 43, 226.

J.
JACKQUELINA, (Rio de) 9.
JAKHALSKLOOF, (de) 151, 152, 209.
JAN KONINKEY, 63.
JANSEN, (Pieter - van Middelburg) 37.
JANSZ., (Christiaen - van Hoesum) 25, 28, 36-38, 157.
JANSZ., (Cornelis - van Royen) 45, 46.
JANSZ., (Jan - Wit van Witmondt) 45, 47, 50, 62.
JANSZ., (Lourens - van Delft) 62, 64.
JARE, 141.
JAVA, 140.
JISA, 140.
JOHANNA, (de) 136.
JONCKER, (Abraham de) 114.
JONGE, (Jhr. Mr. J.K.J. de) 4, 140.
JONKER, 170-173.
JORISZ., (Joris - van Oldenzaal) 25.
JUNCKERUS, (Christianus) 19.
JUTLAND, 26.
JUTTEN EYLANDT, 136.

K.
KAAP, (de) 14, 27, 37, 45, 54, 63, 64, 114, 119, 128, 130, 132, 133, 135, 139,
140, 142, 148, 152, 159, 170, 185, 197, 210, 215.
KAAP AGULHAS, 11.
KAAP DE GOEDE HOOP, Kaap der Goede Hoope, Kaap van Goeder Hope, 3, 11,
14, 29, 175, 182.
KAAPMAN, 13, 14.
KAAPSE SCHIEREILAND, 26.
KAAPSTAD, 10, 26, 226.
KAFFERKULSRIVIER, 136.
KAFFERKUYLSRIVIER, 136.
KAFFERS, Kaffervolken, 64, 128, 129, 133. Zie ook Kobona.
KAGH, (Theunis - van Reichenbach) 43.
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KAIKANA MAKOUKOA, [Claes Das] 121.
KAMCEMOEA, 13.
KAMESONS, 191, 197, 199, 211.
KAMISOA, 40.
KANARIBERG, 151, 152.
KAPPAR, 140.
KARMOEB, 58, 159.
KASTEEL, (het) 4, 62, 128, 135, 144, 145, 181, 211.
KEERT DE KOE, (Wachthuis) 61, 65, 120.
KEERT WEDER, 168.
KEES, 134.
KEIZER, (Johannes) 11.
KEIZERS-RIVIER, 11.
KERCKHOVEN, (Christiaen van) 45, 46, 62, 114, 117.
KEULEN, 28, 114.
KLAAS, 172, 173.
KLAES DAS, 121.
KLEINE TAFELBERG, 83.
KLEYN-VALEYE, (de) 75.
KLEYNE DASSENBERGH, (de) 135.
KLIPFONTEYN, (de) 135, 155.
KLOOF, (de) 11, 198.
KNIE VAN DE LEEUW, (de) 11.
KNOFLOOKS CRAAL, 136.
KOBONA, 39, 93, 115.
KOI-KHOIN, 215.
KOLBE, (Peter) 11, 20, 56, 225.
KONINKEY, (Jan) 63.
KOORNHOOP, 26.
KOORNSCHUUR, (de) [Grote Schuur] 210.
KOPENHAGEN, 62, 114.
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KOPERBERG, (de) 137, 175, 176, 180, 183, 196, 197.
KORANA, 62.
KOUKOSOA, 33, 42, 62.
KOUSIES OF BUFFELSRIVIER, 183.
KRAAL, (de) 150.
KROTOA, 33.
KUIPER, 121-123, 127, 134, 143, 172.
KURUHMAN, (Rivier) 147.
KUYL, (de) 119, 136.
KIJCK UYT, 120, 210.

L.
LACUS, (Hendrik - van Wesel) 120.
LACUSBAAI, 120.
LANGESONDT, 40, 157.
LATIUM, 136, 226.
LATUM, [Flumen] 136.
LATIJN, 218, 225.
LEEUW, (de Gecroonde) 114, 215.
LEEUWARDEN, 64.
LEEUWENBERG. 11, 26, 44, 120, 145.
LEEUWENCLOOFF, 120.
LEEUWENKOP, 142.
LEEUWENSANTBAEYKEN, 120.
LEY(D)EN, (Jan van) 10.
LEYDS, (Dr. W.J.) 47.
LICHTENSTEIN, 147, 163.
LIESBEEK, 119, 120.
LIN, 36, 45, 46.
LIPSIA, 20.
LISBOA, 5, 8.
LISKEY, (Hans Jacob - van Dantzigh) 37.
LISLA D'ELISABETH, 8.
LOCHEM, 28, 64.
LOEBOE, 141.
LONDEN, 5, 35.
LOOSDUYNEN, 43.
LUBBERT, 20.
LUDOLF, (Job) 19, 225.
LUPAERTSBERGEN, (de) 37.
LUPAERTSBERGH, (de) 26, 29, 32.
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M.
MAAS, (de) 226.
MAASTRICHT, 10.
MAATJAPING, 147.
MACASSER, Macassaren, 140, 141.
MADAGASCAR, 12, 13, 117, 139.
MADAGASCAR EILAND, 26.
MADRID, 226.
MAETSUYCKER, (Joan) 139.
MAIMONICA DA COSTA, 139.
MALEDIVEN, 16.
MAN, (Andries de) 142.
MAN, (Roelof de) 45, 142.
MANCKEBEEN, 121.
MARCUS-EILAND, 26.
MARGASEN-EILAND, 26.
MARLBOROUGH, 226.
MARMERBERG, (de) 117.
MARTENSZ., (Frans - van St. Antheunis) 45, 46, 61, 62.
MARTINI, (Martinus) 12.
MARTIN VAEZ EILANDEN, 215.
MARTIJNS VALEY, (St.) 152, 153.
MATABELEN, 187.
MATARAM, 140.
MAURITIUS, 117, 139, 215.
MAURITIUS EYLANDT, 140.
MECHELEN, 10.
MEDAOS DO OURO, 3, 13.
MEERHOFF, (Pieter van - van Copenhagen) 42, 45-47, 51-56, 60, 62-64, 66, 79,
89, 99, 100, 114, 115, 117.
MEERHOFF'S CASTEEL, 51, 60, 63, 135, 162, 163, 202.
MEEUWENEILAND, 120.
MENI, 141.
MENTZEL, (O.F.) 216.
MERESTEYN, 136.
MERKENS EILAND, 26.
MEYER, (Dirck) 66.
MEZA DO CABO, 8.
MIDDELBURG, 37.
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MINERAALBERGEN, 161.
MISVERSTAND DOORDRIFT, 148.
MODDERKUIL, (de Eerste) 162, 203.
MODDERKUIL, (de Laatste) 164, 202.
MODDERKUIL, (de Tweede) 162.
MODDERRIVIER, 135.
MOERASRIVIER, 136.
MONOMOTAPA, 3, 4, 27, 38, 42, 43, 65, 115, 119.
MONS MENSALIS, 11.
MONTANUM, [Flumen] 136.
MONTE DOS BRAMIDOS, 130.
MOORDENAERSKUIL, 118.
MOSAMBIQUE, 12, 115.
MOSSATA, 65.
MOSSELBANCK, (de) 61, 63, 67, 113, 117, 119.
MOSSELBANKSHEUVELEN, 143.
MOSSELBANKSRIVIER, 143, 210.
MOSTERT, zie Cornelisz.
MULLER, (Gabriel) 153.
MULLER, (Pieter Theunisz.) 28.
MULLER, (Willem) 15, 17, 25.
MURA, 141.
MUYS, (Gerrit Ridder) 129.
MUYSENSBAY, 129.

N.
NAALDKAAP, 7.
NAMANA, 37, 38.
NAMAQUA, 37-39, 45, 46, 48-55, 58, 62-66, 79, 82-90, 92, 94, 95, 97-101, 103
105, 108, 109, 113-115, 129, 134-136, 139, 159, 162, 166, 169, 174-177, 179,
181, 183, 185, 188, 191, 199.
NAMIS, 33.
NAVE, 85-87, 92, 94, 118.
NEDERLAND, Nederlanders, Nederlands, 4, 5, 9, 12-15, 19, 27, 28, 31, 37, 40,
62, 66, 118, 119, 121, 132, 140, 155.
NEGRO, (Cabo) 4, 27.
NEK, (Jacob van) 26.
NENGNE, 134.
NEURENBERG, 25, 46, 94.
NEYN, (Pieter de) 54, 172.
NGONNOMOA [Gonnomoa], 25, 36, 38, 40.
NIEUW-HAERLEM, 9, 10, 13.
NONCE, 169-172, 185-187.
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NUMAQUE, 84, 90-93, 114, 115, 118.
NUQUMA, 134.
NUW ROBBENEILANDT, 130.
NIJMEGEN, 43.
NYNOVEN, 42.

O.
OBIQUA, 122-128, 134, 144.
OBSCAENUM, [Flumen] 136.
OEDASOA, 33-38, 40, 42, 47, 56, 62-64, 102, 108-111, 121, 134.
OEDESON, 172, 175, 177, 185-188.
OESANG, 141.
OLAMBA DAS PIEDRAS, 130.
OLDENZEEL, 25.
OLIPHANT, (de) 12, 120.
OLIPHANTSHOEK, 120.
OLIPHANTSJACHT, (de) 154, 208.
OLIPHANTSRIVIER, (de Grote) 44, 51, 53, 59, 63, 65, 66, 71, 74, 75, 78, 80, 84,
85, 87, 93, 97, 104, 106, 114, 117, 118, 135, 141, 152, 156, 157, 159, 203, 204,
207, 208.
OLIPHANTSRIVIER, (de Kleine) 152, 209.
OLIPHANTSTRAAT, (de) 120.
OLIPHANTSVALEY, 154.
OLOFSONS KLOOF, 152.
OORDT, (Dr. J.W.G. van) 18, 20.
OOST-INDIË, 4.
OOSTKUST, 12, 13.
OPHIR, 12, 128.
OSINGHAIKANNA, 121.
OSINGHKKAMMA, 121.
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OS MORAS DA PIEDRA, 136.
OTEGNOA, 121.
OTTENTO, 4.
OTWA, 172, 188.
OUDUSON, 122, 127.
OUERKERK, 45, 46.
OVERBERG HOTTENTOTTEN, 128.

P.
PAARDENBERG, 210.
PAARDENBERG, (de Grote) 144.
PAARDENBERG, (de Kleine) 144.
PAARL (de) [de Peerl], zie Diamandt.
PAERDESTALL, (de) 103.
PAETS, 226.
PAGGER, (de) 136.
PAHAKA, 141.
PALMYTSRIVIER, [de Wilde Rivier] 123, 136.
PALUDOSUM, (Flumen) [Moerasrivier] 136.
PANAWY, 141.
PARIS, 225.
PAS, (de) 26.
PATCHI, 141.
PAUW, (de) 117.
PEGUYNS EYLANDT, 130.
PEQUENA, (Angra) 130, 133.
PEQUENA, (G.) 65.
PICOS FRAGOSOS, 8.
PIETERSZ., (Jan - van Bemmel) 25.
PIMPEL, (de) 215.
PIQUETBERG, Piquetbergen, Piketberg, 149-152.
PLATNEUS, 69.
PORT NOLLOTH, 183.
PORTUGEES, Portugezen, 8, 12, 14, 64, 94, 115, 132, 133, 143.
POTTER, (Pieter) 28, 32, 120.
POTTERBAAI, 120.
PRAYA, (C. da) 65.
PRITSEL, (Jacob - van Dresden) 43.
PROMONTORIUM BONAE SPEI, 11.
PURMER, (de) 226.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686

Q.
QUAELBERGEN, (Cornelis van) 121.
QUASSO, 77.
QUENA, 69.

R.
RABI, 170, 172, 173.
RADJA PALACCA, 141.
RADJA SINGA, 139.
RAWA, 141.
REBA, 141.
REDOUT, (de) 17.
REICHENBACH, 43.
REMAJENNE, (Harmen) 28.
REMENS, (Jan) 32, 43.
RENSKENS, (Dirk - van Maseyck) 37.
REYGER, (de) 120.
REYGERSTRAAT, (de) 120.
REYNIERSZ, (Jan) 29.
RHEEDE, (Van) 226.
RHINOCERKRAAL, 209.
RHINOCERSRUG, 150.
RHIJNE, (Wilhelmus ten) 11, 119, 133, 136.
RIEBEECK, (Abraham van) 19, 36.
RIEBEECK, (Jan van) 4, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 22, 24, 26, 27, 34-36, 38, 41, 43,
46, 47, 64, 113, 114, 120, 129, 142, 145.
RIEBEECK'S KASTEEL, 48, 60, 61, 65, 68, 112, 119, 145-147, 210.
RIETBAAI, 120.
RIETVALLEI, 210.
RIO DE JACKQUELINA, 9.
RIO DE OURO, 3.
RIO DE SPIRITO SANTO, 3.
RIVIER SONDER EYNDE, [Atteleuteton] 123, 127, 136.
ROBBELJAERT, (Marcus) 26.
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ROBBENEILAND, 12, 26, 33, 120, 121, 129.
ROMAN, (Pieter - van Schorzel) 43, 64, 66, 69, 71, 117, 119.
ROME, 226.
RONDE BERG, 121.
RONDE BOSCH(J)EN, (het) 72.
RONDE BOSJEN, (het) [Rondebosch] 17, 24, 29, 72, 142, 143.
ROOTCOP, (Dirck - van Bremen) 66, 88, 89, 100.
ROTTERDAM, 117, 226.
ROUAAN, 90, 95, 116.
RUDOLPHUS, (Bartholomeus - van 't Weert) 62, 64, 66, 68, 77.
RUG, (de) 11.
RUITERSTAL, (de) 40.
RIJKSARCHIEF, 10, 65, 121, 183.
RIJKSPRENTEKABINET, 58, 159.
RIJNLAND, 14, 30.
RIJPERMONDE, 26.

S.
SACHARIAS, (Jan) 39.
SACKANA, 141.
SADELBERGH, 32.
SAINT-MARTIN, (Isaac de) 152.
SALAMANDER, (de) 120.
SALDAMO, 8.
SALDANHA, (Aguada de) 8.
SALDANHA, (Antonio de) 8.
SALDANHA BAAI, [Baya de Saldanha, Saldinia] 12, 13, 26, 65, 120, 129, 136,
142, 215.
SALDANHA'S ROBBENEILAND, 12.
SALDANHARS, [Saldanhaman, Saldiniërs, Serdinies] 13, 15, 28-30, 32, 35, 37,
38, 41, 64, 65, 69, 71, 94, 107, 108, 111-113.
SALMANDERSBAY, 120.
SALOMON, 12, 128.
SAMBRAS, [São Braz] 5.
SAMPURNA, 141.
SANCTA CATHARINA, 5.
SANCTA HELENA, 8.
SANDE, (Theunis van de) 128.
SANDENBURGH, 13.
SANTRIVIER, 135, 183.
SAPTOU, 140.
SCAFUSIUM, 11.
SCHACHER, 121, 134, 143, 172.
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SCHAPENEILAND, 26.
SCHAPENJACHTJE, 33.
SCHATMAN, (Coenraad - van Duynkercken) 43, 64.
SCHORBERGEN, 119.
SCHORSEL, 43.
SCHUYR, (de) [Compagnies Schuur, Grote Schuur] 26, 55.
SIERRAS DE S. THOME, 131.
SITRAJAYA, 140.
SIX, (Cornelia) 139.
SIX, (Jacoba - Willemsdr.) 139.
SLAGHBOOM, (de) 46, 113.
SMIENT, (Dircq Jansz.) 134.
SMITH, (Frederick de) 66, 68.
SMITH, (Tobias) 114.
SNEEUWBERGEN, 144.
SOAQUA [Sonqua], 14, 15, 32, 38, 39, 42, 44, 45, 48-53, 56, 58, 59, 63, 64,
69-83, 85, 87-92, 95-97, 100-102, 106-111, 117-119, 121, 123, 134, 147-150,
157, 161, 163, 166, 167, 169, 196, 197, 199. Zie ook Boesmans.
SOESOA [Sousoa, Soeswa], 40-42, 116, 121-124, 126, 127, 134, 148.
SOETE, (Christiaan de - van Tedegom) 43.
SOETE RIVIER, [Kuilsrivier], 11, 20.
SOMBERIA, 133.
SONQUAS DOORDRIFT, 146.
SOURABAYA, 141.
SOURIE, 115.
SOUSQUASLAND, 128.
SOUTE RIVIER, 11, 47, 113, 120, 122, 135.
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SPAANS, 24, 41, 180-182.
SPEELMAN, 140.
SPILBERGEN, (Joris van) 8.
SPIRITO SANTO, 3, 27.
STAR, (de) 139.
STEENBERG, Steenbergen, 26, 64, 120, 210.
STEL, (Adriaan van der) 139.
STEL, (Lodewijk van der) 142.
STEL, (Simon van der) 19, 129, 135-137, 139, 141, 144, 150, 157, 176, 183,
188.
STEL, (W.A. van der) 139.
STELLE, (Simon van der) 139.
STELLENBOSCH, 26, 140.
STINKRIVIER, 142.
STOCKHOLM, 28, 40.
STOW, (G.W.) 35, 62, 188.
STRANDLOPERS, 4, 13, 41.
STUYVER, (Hendrick) 66, 68.
SUNDERLAND, 226.
SUYCKERBROOT, (het) 25.

T.
TABACQDIEVEN, 29, 30, 35, 38, 43.
TAEFFELBERGHEN, (de) 44.
TAFELBAAI, 3, 5, 9-13, 20, 26, 29, 36, 43, 65, 120, 145, 215.
TAFELBERG, 8-11, 44, 48, 61, 63, 142, 144, 210.
TAFELVALLEI, 4.
TAS, (Adam) 225.
TAUSIE, 183.
TEDEGOM, 43.
TEELINGH, (Eeuwout) 120.
TEELINGHSBAAI, 120.
TENTRIVIERKEN, 120.
TEXEL, 3.
TEYLINGEN, (Jan van) 4, 9.
THEAL, (Dr. G. Mc Call) 5, 35.
THOMASZ., (Adriaen) 25.
TIELMAN, (Jan) 114.
T'KAUSI, 183.
TOBACK TACKMANS, 121.
TOSCANE, 226.
TOUSABE, 63.
TOUSE, 183, 196.
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TROMPETTERS DOORDRIFT, 149.
TROPICUS, (de) 129, 133.
TULP, (de) 12, 13.
TYEN, 176.
TIJGERSBERGH, 43, 44, 47, 63, 67, 117, 142.
TIJGERVALLEY, 122, 128.

U.
UILENBERG, (de) 155.
UT, 43.
UTRECHT, 29, 45, 46.
UYTKIJCK, (den) 120.

V.
VALENTIJN, (Ds. François) 11, 20, 22, 26, 43, 128, 139, 225-233.
VALLONTA, 65.
VALSBAAI, 128.
VARICK, 45, 46.
VERBURG, (Frederick) 10.
VERSE RIVIER, 11, 28-30, 119, 120.
VETTE KAPITEIN, (de) 38.
VIER EN TWINTIG RIVIEREN, 146, 147, 188,
VIGITI MAGNA, 3, 65-67, 76, 77, 84, 91, 113-115, 118, 119, 128, 135, 176, 191,
211.
VISBAAI, 8.
VISMAN, 14, 15.
VLAEMS, 65.
VLAKTE, (de Kaapse) 24.
VLEERMUYS, (de) 209.
VLEESBAAI, 7.
VOERMAN, (de) 215.
VOGEL STRUYS BAEY, 128.
VOLTAS, (Angra das) 65, 130, 176, 195, 196.
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VONDELINGEILAND, 120.
VOORT, (Hans) 114.
VOS, (Jan de) 14.
VREDE, (de) 216.
VRIJE ZEE, (de) 139.
VUURBERG, 120.
VIJF EYLANDEN, (de) 130.

W.
WAENDER, (Barend - van Varick) 45, 46, 50.
WAGENAER, (Zacharias) 67, 113, 117.
WAGENWEG, (de) 25.
WALVIS, (de) 26.
WATERMAN, 13, 15, 38.
WATERPLAETS, 120.
WECKERLIJN, (Pelagius - van Cosnits) 43, 47, 62, 64, 66, 97, 100, 102, 105,
106.
WEERT, 62.
WERLINKHOFF, (Frederick Matthias van) 153.
WESEL, 120.
WESSELS, (Dirk) 66, 98, 100-103, 114.
WESSELS, (Jan) 66, 114.
WESTKUST, 4, 65, 129, 133.
WIERA, 140.
WIKAR, 155.
WINDBERG, 11.
WINDSCH, (Philip) 128.
WINTERVOGEL, (Jan) 14, 15.
WISSINK, (J.J.) 4.
WITMONDT, 45, 47, 62.
WITSEN, (Nicolaas) 19.
WITTEBOL, (Jan) 128.
WITTE (ZANT)DUYNTJES, 122, 128, 135.
WOBMA, (Cornelis Thomasse) 133.
WOLFF, (Jan de - van Hamburg) 40.
WREEDE, (Georg Fredericus - van Ut.) 39, 43, 215, 216.
WIJNBERG, 121.

IJ.
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IJSSELSTEYNBAAI, 128.

Z.
Z. AFRIKA, 6, 8, 9, 11, 13, 20, 33, 36, 39, 43, 49, 70, 86, 118, 137, 153, 155,
216.
ZAMBESIE, 5.
ZANDRIVIER, 183, 196.
ZANTZEE, 120.
ZAVORZIS, (Henr. Screta S.a.) 11.
ZEECAPITEYN, 121.
ZEEKOEIENVALLEY, 152, 207.
ZEELAND, 139.
ZEVEN BERGEN, (de) 83, 85, 102.
ZILVERSTEYN, (de) 140, 141.
ZOELOES, 187.
ZOURABAYA, 141.
ZOUTE RIVIER, 9, 11, 13, 29, 30, 40, 44, 119, 145.
ZOUTPAN, Zoutpannen, 11, 30, 43, 44.
ZUIDKUST, 4.
ZUIDZEE, 14.
ZWARTE KAPITEIN, 25, 28, 36. Zie ook Gonnomoa.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686

251

Lijst van aangehaalde gedrukte Werken.
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Lijst van aangehaalde gedrukte werken.
BEGIN ENDE VOORTGANGH van de Vereenighde Nederlantsche Geoctr.
Oost-Indische Compagnie enz. (verzameld door I. Commelin). Amsterdam J.
Jansz. 1645 en 1646.
WOORDENBOEK der Nederlandsche Taal, 's Gravenhage en Leiden.
PAS-KAARTE van de Zuid-Westkust van Afrika ... bij Jodocus Hondius 't
Amsterdam.
DR. O. DAPPER, Naukeurige Beschrijvinge der Afrikaensche Gewesten...
Amsterdam. 1668.
JHR. MR. J.K.J. DE JONGE. De opkomst van het Nederlandsch Gezag in
Oost-Indië, dl. II. 1864.
JOāO DE BARROS, Da Asia. Lisboa. 1778.
DR. G. MC CALL THEAL. History and Ethnography of Africa south of the
Zambesi. London. 1907.
DR. E.C. GODÉE MOLSBERGEN. De Stichter van Hollands Zuid-Afrika, Jan van
Riebeeck. Amsterdam. 1912.
PETER KOLBE. De Beschrijving van De Kaap de Goede Hoop. Amsterdam.
1727.
WILHELMUS TEN RHIJNE. Schediasma de Promontorio Bonae Spei ejusve tractus
incolis Hottentottis accurante brevesque notas addente Henr. Screta S. a Zavorziz.
Scafusii. MDCXXXVI.
F. VALENTIJN. Beschrijvinge van de Kaap der Goede Hoope, 1726, deel V.
GRAEVENBROECKII Elegans et accurata gentis Africanae circa Promontorium
Capitis Bonae Spei vulgo Hottentotten nuncupata descriptio epistolaris.
(Vertaling van Dr. J.W.G. van Oordt, afgedrukt in Het Zuid-Afrikaansche
Tijdschrift, 1886.)
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COMMENTARIUS de vita scriptisque ac meritis illustris viri Iobi Ludolfi... auctore
Christiano Junckero, Dresd. In appendice adiecta sunt tum Epistolae... tum etiam
Specimen Linguae Hottentotticae, nunquam alias ad notitiam! Germanorum
perlatae. Lipsiae et Francofurti. Anno MDCCX.
NIEUWSTE en Beknopte Beschrijving van de Kaap der Goede-Hope ... te
Amsterdam bij J.H. Schneider. MDCCLXXVIII.
G.W. STOW. The Native Races of South-Africa. London. 1905.
P. DE NEIJN. Lusthof der Huwelijken. Amsterdam. 1697.
JHR. MR. J.K.J. DE JONGE. De Opkomst van het Nederlandsch Gezag over Java.
IV. 1873.
H. LICHTENSTEIN. Reisen im südl. Afrika. Berlin. 1811.
O.F. MENTZEL. Beschreibung des... Afrikanischen Vorgebirges der Guten
Hofnung ... Glogau. 1787.
JOURNAL Historique du Voyage fait au Cap de Bonne-Espérance. Par Feu M.
l'Abbé de la Caille ... Paris. MDCCLXIII.
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[Kaarten]

Behoort bij: Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging, Deel XI
Lith. J. Smulders & Co., den Haag.
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Behoort bij: Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging. Deel XI.
C. Craandijk
Lith. J. Smulders & Co., den Haag.
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